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AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT
(BONNEAGAR STRAITÉISEACH) 2006

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

CUID 2

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh - Dlínse an Bhoird Pleanála
faoin bPríomh-Acht chun déileáil leo

3. Ceadanna le haghaidh forbartha bonneagair straitéisigh.

4. Bonneagar tarchurtha leictreachais agus gáis a sholáthar.

5. Seachtú Sceideal a chur leis an bPríomh-Acht.

CUID 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht (lena n-áirítear leasuithe de
dhroim Chuid 2)

6. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 7 den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 34 den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 35 den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 37 den Phríomh-Acht.

11. Leasú ar alt 38 den Phríomh-Acht.

12. Leasú ar alt 41 den Phríomh-Acht.

13. Athbhreithniú breithiúnach ar nithe áirithe agus ceisteanna
dlí a eascróidh i nithe áirithe a chinneadh.
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14. Leasú ar alt 104 den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 106 den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 108 den Phríomh-Acht.

17. Leasú ar alt 110 den Phríomh-Acht.

18. Leasú ar alt 112 den Phríomh-Acht.

19. An Rannán Bonneagair Straitéisigh.

20. Leasú ar alt 125 den Phríomh-Acht.

21. Leasú ar alt 128 den Phríomh-Acht.

22. Éisteachtaí ó bhéal.

23. Leasú ar alt 135 den Phríomh-Acht.

24. Leasú ar alt 138 den Phríomh-Acht.

25. Leasú ar alt 140 den Phríomh-Acht.

26. Leasú ar alt 143 den Phríomh-Acht.

27. Leasú ar alt 144 den Phríomh Acht.

28. Leasú ar alt 145 den Phríomh-Acht.

29. Leasú ar alt 146 den Phríomh-Acht.

30. Leasú ar cheadanna, ceaduithe, etc.

31. Leasú ar alt 156 den Phríomh-Acht.

32. Leasú ar alt 173 den Phríomh-Acht.

33. Leasú ar alt 174 den Phríomh-Acht.

34. Leasú ar alt 175 den Phríomh-Acht.

35. Leasú ar alt 181 den Phríomh-Acht.

36. Measúnacht tionchair timpeallachta ar fhorbairtí áirithe
Stáit.

37. Feidhmeanna áirithe Aireachta a aistriú chuig an mBord.

38. Aistriú feidhmeanna: forálacha forlíontacha.

39. Leasú ar alt 218 den Phríomh-Acht.

40. Leasú ar alt 219 den Phríomh-Acht.

41. Leasú ar alt 221 den Phríomh-Acht.

42. Leasú ar alt 223 den Phríomh-Acht.

43. Leasú ar alt 226 den Phríomh-Acht.

44. Leasú ar alt 227 den Phríomh-Acht.
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45. Leasú ar alt 228 den Phríomh-Acht.

46. Leasú ar alt 265 den Phríomh-Acht.

47. Leasú ar Chuid XIX den Phríomh-Acht.

CUID 4

Ilghnéitheach

48. Leasú ar an Acquisition of Land (Assessment of
Compensation) Act 1919.

49. Leasú ar an Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001.

50. An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 a leasú
tuilleadh.

51. Leasú ar Acht na mBóithre 1993.

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act
1919 9 & 10 Geo. 5, c.57

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú)
1998 1998, Uimh. 24

Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956 1956, Uimh. 46

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2003

An tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 1999, Uimh. 23

An tAcht Imeall Trágha 1933 1933, Uimh. 12

Na hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005

An tAcht Gáis 1976 1976, Uimh. 30

An tAcht Gáis (Leasú) 2000 2000, Uimh. 26

Acht na dTithe 1966 1966, Uimh. 21

An tAcht Léiriúcháin 2005 2005, Uimh. 23

An tAcht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2) 1960 1960, Uimh. 40

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 2000, Uimh. 30

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2004

An tAcht um Shábháilteacht Iarnróid 2005 2005, Uimh. 31

Acht na mBóithre 1993 1993, Uimh. 14

An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 2001, Uimh. 55
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ, AR MHAITHE LE LEAS AN
PHOBAIL, MAIDIR LE hIARRATAIS AR CHEAD
PLEANÁLA A DHÉANAMH GO DÍREACH CHUIG AN
mBORD PLEANÁLA I LEITH FORBAIRTÍ
BEARTAITHE ÁIRITHE A bhFUIL TÁBHACHT
STRAITÉISEACH LEO I dTACA LEIS AN STÁT; DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hIARRATAIS DEN
SÓRT SIN, IARRATAIS AR CHINEÁLACHA EILE
TOILITHE NÓ CEADA AGUS IARRATAIS AR
CHEADANNA PLEANÁLA I gCOITINNE A
CHINNEADH GO DLÚSÚIL; CHUN NA gCRÍOCH SIN
AGUS CHUN ATHRUITHE ÁIRITHE EILE A CHUR I
gCRÍCH AR AN DLÍ PLEANÁLA AGUS FORBARTHA
DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM
PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 GO 2004; DO LEASÚ
AN ACHTA IOMPAIR (BONNEAGAR IARNRÓID) 2001
AGUS AN ACQUISITION OF LAND (ASSESSMENT OF
COMPENSATION) ACT 1919 AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[16 Iúil 2006]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar
Straitéiseach) 2006 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006
a ghairm de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2004
agus den Acht seo le chéile.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.
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Mínithe.

Ceadanna le
haghaidh forbartha
bonneagair
straitéisigh.
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2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000.

CUID 2

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh - Dlínse an Bhoird Pleanála
faoin bPríomh-Acht chun déileáil leo

3.—Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 37:

“Dlínse an
Bhoird i ndáil
le hiarratais
phleanála
áirithe.

37A.—(1) Maidir le hiarratas ar chead le
haghaidh aon fhorbartha a shonraítear sa Seachtú
Sceideal (a cuireadh isteach leis an Acht um
Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach)
2006), i gcás go gcomhlíontar an coinníoll seo a
leanas, is chuig an mBord faoi alt 37E a dhéanfar
é agus ní chuig údarás pleanála.

(2) Is é an coinníoll sin go ndéanfaidh an Bord,
tar éis comhchomhairliúchán faoi alt 37B, fógra i
scríbhinn a sheirbheáil ar an iarratasóir ionchasach
faoin alt sin ina luafar gurb é tuairim an Bhoird go
dtiocfadh an fhorbairt bheartaithe, dá ndéanfaí í,
faoi réim ceann amháin nó níos mó de na
míreanna seo a leanas, eadhon—

(a) go mbeadh tábhacht straitéiseach
eacnamaíoch nó shóisialach leis an
bhforbairt don Stát nó don réigiún ina
mbeadh sí suite,

(b) go gcuideodh an fhorbairt go suntasach
le comhlíonadh aon cheann de na
cuspóirí sa Straitéis Spáis Náisiúnta nó
in aon treoirlínte pleanála réigiúnacha
atá i bhfeidhm i leith an limistéir ina
mbeadh sí suite,

(c) go mbeadh éifeacht shuntasach ag an
bhforbairt ar limistéar níos mó ná
údarás pleanála amháin.

(3) I bhfo-alt (2) ciallaíonn ‘iarratasóir
ionchasach’ an duine dá dtagraítear in alt 37B(1).

Pléití leis an
mBord sula
ndéantar
iarratas.

37B.—(1) Aon duine a bheartaíonn iarratas a
dhéanamh ar chead le haghaidh aon fhorbartha a
shonraítear sa Seachtú Sceideal, rachaidh sé nó sí
i mbun comhchomhairliúchán leis an mBord i
ndáil leis an bhforbairt bheartaithe sula
ndéanfaidh sé nó sí an t-iarratas.

(2) Gairtear ‘iarratasóir ionchasach’ de dhuine
den sórt sin ina dhiaidh seo san alt seo agus in ailt
37C agus 37D.
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(3) Féadfaidh an Bord, le linn aon
chomhchomhairliúchán faoi fho-alt (1), comhairle
a thabhairt don iarratasóir ionchasach maidir leis
an iarratas beartaithe agus, go háirithe, maidir leis
an méid seo a leanas—

(a) an dtiocfadh an fhorbairt bheartaithe,
dá ndéanfaí í, faoi réim ceann amháin
nó níos mó de mhíreanna (a) go (c)
d’alt 37A(2),

(b) na nósanna imeachta a ghabhann le
hiarratas pleanála a dhéanamh agus le
hiarratas den sórt sin a bhreithniú,
agus

(c) cad iad na cúinsí, a bhaineann le
pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe
nó leis an gcomhshaol, a d’fhéadfadh, i
dtuairim an Bhoird, baint a bheith acu
lena bhreith i ndáil leis an iarratas.

(4) Más rud é gurb é tuairim an Bhoird, tar éis
comhchomhairliúchán faoin alt seo, maidir leis an
bhforbairt bheartaithe, dá ndéanfaí í—

(a) go dtiocfadh sí faoi réim ceann amháin
nó níos mó de mhíreanna (a) go (c)
d’alt 37A(2), déanfaidh sé fógra a
sheirbheáil i scríbhinn ar an iarratasóir
ionchasach ina luafar gurb é sin a
thuairim, nó

(b) nach dtiocfadh sí faoi réim aon cheann
de na míreanna sin, déanfaidh sé fógra
a sheirbheáil i scríbhinn ar an
iarratasóir ionchasach ina luafar gurb é
sin a thuairim.

(5) Maidir le fógra faoi fho-alt (4)(b), beidh
ráiteas ann á rá nach mór iarratas an iarratasóra
ionchasaigh ar chead a dhéanamh, má théitear ar
aghaidh leis, chuig an údarás pleanála cuí (agus,
má théitear ar aghaidh le hiarratas den sórt sin,
déanfar é, dá réir sin, chuig an údarás pleanála
sin).

(6) Déanfaidh an Bord cóip d’fhógra faoi fho-
alt (4)(a) nó (b), de réir mar a bheidh, a
sheirbheáil ar an údarás pleanála cuí.

(7) Ní dhéanfar aon iarratas ar chead i leith
forbartha dá dtagraítear i bhfo-alt (1) chuig údarás
pleanála mura bhfuil nó go dtí go bhfuil fógra faoi
fho-alt (4)(b) arna sheirbheáil i ndáil leis an
bhforbairt.

(8) San alt seo ciallaíonn ‘údarás pleanála cuí’
cibé údarás pleanála arbh é an t-údarás pleanála
cuí é, murach achtú alt 3 den Acht um Pleanáil
agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006, chun
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déileáil leis an iarratas dá dtagraítear san fho-alt
sin.

Alt 37B:
forálacha
forlíontacha.

37C.—(1) Déanfaidh iarratasóir ionchasach,
chun críocha comhchomhairliúchán faoi alt 37B,
dóthain faisnéise i ndáil leis an bhforbairt
bheartaithe a sholáthar don Bhord chun a
chumasú don Bhord an fhorbairt bheartaithe a
mheasúnú.

(2) Ní dochar comhchomhairliúcháin a
dhéanamh faoi alt 37B do chomhlíonadh aon
fheidhmeanna eile dá chuid faoin Acht seo nó faoi
rialacháin faoin Acht seo ag an mBord agus ní
féidir brath air sa phróiseas pleanála foirmiúil ná
in imeachtaí dlí.

(3) Coimeádfaidh an Bord taifead i scríbhinn ar
aon chomhchomhairliúcháin faoi alt 37B i ndáil le
forbairt bheartaithe, lena n-áirítear ainmneacha na
ndaoine sin a bhí páirteach sna
comhchomhairliúcháin, agus déanfar cóip den
taifead sin a chur agus a choinneáil leis na
doiciméid lena mbaineann aon iarratas pleanála i
leith na forbartha beartaithe.

(4) Féadfaidh an Bord dul i gcomhairle le haon
duine a bhféadfadh go mbeadh, i dtuairim an
Bhoird, faisnéis aige nó aici atá iomchuí chun
críocha comhchomhairliúchán faoi alt 37B i ndáil
le forbairt bheartaithe.

Tuairim ón
mBord maidir
leis an
bhfaisnéis a
bheidh i
ráiteas
tionchair
timpeallachta.

37D.—(1) I gcás go mbeidh fógra faoi alt
37B(4)(a) arna sheirbheáil i ndáil le forbairt
bheartaithe, féadfaidh iarratasóir ionchasach a
iarraidh ar an mBord tuairim i scríbhinn arna
hullmhú ag an mBord a thabhairt dó nó di maidir
leis an bhfaisnéis a cheanglófar a bheith i ráiteas
tionchair timpeallachta i ndáil leis an bhforbairt.

(2) Ar iarraidh den sórt sin a fháil—

(a) rachaidh an Bord i gcomhairle leis an
iarrthóir agus le cibé comhlachtaí a
shonróidh an tAire chun na críche,
agus

(b) déanfaidh an Bord í a chomhlíonadh a
luaithe is indéanta.

(3) Déanfaidh iarratasóir ionchasach, chun go
ndéanfadh an Bord de réir iarrata faoin alt seo,
dóthain faisnéise i ndáil leis an bhforbairt
bheartaithe a sholáthar don Bhord chun a
chumasú don Bhord an fhorbairt bheartaithe a
mheasúnú.

(4) Ní dochar tuairim a sholáthar faoin alt seo
do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid
faoin Acht seo nó faoi rialacháin faoin Acht seo
ag an mBord agus ní féidir brath air sa phróiseas
pleanála foirmiúil ná in imeachtaí dlí.
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Iarratas chuig
an mBord.

37E.—(1) Maidir le hiarratas ar chead
forbartha a mbeidh fógra arna sheirbheáil faoi alt
37B(4)(a) ina leith, déanfar é chuig an mBord agus
beidh ráiteas tionchair timpeallachta i leith na
forbartha beartaithe ag gabháil leis.

(2) Féadfaidh an Bord diúltú déileáil le haon
iarratas a dhéanfar chuige faoin alt seo i gcás go
measann sé go bhfuil an t-iarratas ar chead nó an
ráiteas tionchair timpeallachta neamhdhóthanach
nó neamhiomlán, ag féachaint go háirithe do na
rialacháin cheada agus d’aon rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 177 nó d’aon
chomhchomhairliúcháin a rinneadh faoi alt 37B.

(3) Sula ndéanfaidh duine iarratas ar chead
chuig an mBord faoin alt seo, déanfaidh sé nó sí—

(a) fógra a fhoilsiú, i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt
a dhéanamh, ina gcuirfear in iúl cineál
agus suíomh na forbartha beartaithe
agus—

(i) ina luafar—

(I) go bhfuil beartaithe ag an
duine iarratas a dhéanamh
chuig an mBord ar chead le
haghaidh na forbartha
beartaithe,

(II) gur ullmhaíodh ráiteas
tionchair timpeallachta i leith
na forbartha beartaithe, agus

(III) más iomchuí, gur dóigh go
mbeidh éifeachtaí suntasacha
ag an bhforbairt bheartaithe
ar chomhshaol Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha nó
páirtí eile sa Choinbhinsiún
Trasteorann,

(ii) ina sonrófar cé na tráthanna a
fhéadfar agus cé na háiteanna ina
bhféadfar, agus cén tréimhse
(nach lú ná 6 sheachtain) ar lena
linn a fhéadfar cóip den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a iniúchadh saor in
aisce nó a cheannach ar tháille
shonraithe (is táille nach mó ná an
costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc,

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí
aighneachtaí chuig an mBord agus
go dtabharfaí tuairimí don Bhord,
le linn na tréimhse sin, i ndáil leis
na nithe seo a leanas—
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(I) impleachtaí na forbartha
beartaithe do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt
inchothaithe, agus

(II) na héifeachtaí is dóigh a
bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an
gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(iv) ina sonrófar na cineálacha breithe
a fhéadfaidh an Bord a thabhairt,
faoi alt 37G, i ndáil leis an
iarratas,

(b) líon forordaithe cóipeanna den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a chur chuig an údarás
pleanála nó chuig na húdaráis
phleanála ar ina limistéar nó ina
limistéir a bheadh an fhorbairt
bheartaithe suite,

(c) líon forordaithe cóipeanna den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a chur chuig aon údaráis
fhorordaithe mar aon le fógra ina
luafar go bhféadfar, le linn na tréimhse
dá dtagraítear i mír (a)(ii),
aighneachtaí a dhéanamh chuig an
mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i
scríbhinn, i ndáil leis na nithe seo a
leanas—

(i) impleachtaí na forbartha beartaithe
do phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(d) i gcás gur dóigh go mbeidh éifeachtaí
suntasacha ag an bhforbairt
bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de
na Comhphobail Eorpacha nó stáit is
páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann,
líon forordaithe cóipeanna den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a chur chuig údarás
forordaithe an stáit iomchuí nó na stát
iomchuí mar aon le fógra ina luafar go
bhféadfar, le linn na tréimhse dá
dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí
a thabhairt dó, i scríbhinn.
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(4) Déanfaidh an t-údarás pleanála don
limistéar (nó, de réir mar a bheidh, gach údarás
pleanála do na limistéir) ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite, laistigh de 10 seachtain ón tráth
a dhéanfar an t-iarratas chuig an mBord faoin alt
seo (nó cibé tréimhse is faide ná sin a shonróidh
an Bord), tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi
bhráid an Bhoird ina leagfar amach tuairimí an
údaráis i dtaobh éifeachtaí na forbartha beartaithe
ar an gcomhshaol agus ar phleanáil chuí agus ar
fhorbairt inchothaithe limistéar an údaráis, ag
féachaint go háirithe do na nithe atá sonraithe in
alt 34(2).

(5) Déanfaidh bainisteoir údaráis pleanála, sula
gcuirfidh sé nó sí aon tuarascáil i ndáil le forbairt
bheartaithe faoi bhráid an Bhoird faoi fho-alt (4),
an tuarascáil a chur faoi bhráid chomhaltaí an
údaráis agus tuairimí na gcomhaltaí maidir leis an
bhforbairt bheartaithe a lorg.

(6) Féadfaidh comhaltaí an údaráis pleanála a
chinneadh, le rún, moltaí a bheidh sonraithe sa rún
a chur ag gabháil le tuarascáil an údaráis; i gcás go
gcinnfidh na comhaltaí amhlaidh cuirfear na
moltaí sin (mar aon le taifead an riarthóra
cruinnithe) ag gabháil leis an tuarascáil a chuirfear
faoi bhráid an Bhoird faoi fho-alt (4).

(7) I bhfo-alt (6), ciallaíonn ‘taifead an
riarthóra cruinnithe’ taifead a ullmhóidh an
riarthóir cruinnithe (de réir bhrí alt 46 den Acht
Rialtais Áitiúil 2001) ar na tuairimí a nochtfaidh
na comhaltaí maidir leis an bhforbairt bheartaithe.

(8) I dteannta na tuarascála dá dtagraítear i
bhfo-alt (4), féadfaidh an Bord, i gcás gur dóigh
leis gur gá déanamh amhlaidh, a cheangal ar an
údarás pleanála nó ar na húdaráis phleanála dá
dtagraítear san fho-alt sin nó ar aon údarás
pleanála nó údaráis phleanála a mbeadh éifeacht
shuntasach aici ar a limistéar nó ar a limistéir cibé
faisnéis a shonróidh an Bord a thabhairt don
Bhord i ndáil le héifeachtaí na forbartha
beartaithe ar phleanáil chuí agus ar fhorbairt
inchothaithe an limistéir lena mbaineann agus ar
an gcomhshaol.

Alt 37E:
forálacha
forlíontacha.

37F.—(1) Sula gcinnfidh sé aon iarratas ar
chead faoi alt 37E féadfaidh an Bord, dá lánrogha
féin aon tráth—

(a) a cheangal ar an iarratasóir ar chead
faisnéis bhreise a chur faoina bhráid,
lena n-áirítear ráiteas tionchair
timpeallachta athbhreithnithe,

(b) a chur in iúl go bhfuil breithniú á
dhéanamh aige ar chead a dheonú, faoi
réir an t-iarratasóir ar chead sonraí,
pleananna nó líníochtaí
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athbhreithnithe i ndáil leis an
bhforbairt a chur faoina bhráid,

(c) aighneachtaí nó tuairimí breise a
iarraidh ar an iarratasóir ar chead, ar
aon duine a rinne aighneachtaí chuige
nó a thug tuairimí dó, nó ar aon duine
eile a bhféadfadh, i dtuairim an
Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici
atá iomchuí maidir leis an iarratas a
chinneadh,

(d) gan dochar d’fho-ailt (2) agus (3), aon
fhaisnéis a bhainfidh leis an iarratas a
chur ar fáil lena hiniúchadh, a chur in
iúl d’aon duine nó don phobal go
bhfuil an fhaisnéis ar fáil amhlaidh
agus, más cuí leis, a iarraidh go
ndéanfaí aighneachtaí breise chuige nó
go dtabharfaí tuairimí breise dó
laistigh de cibé tréimhse a shonróidh
sé, nó

(e) cruinnithe a thionól leis an iarratasóir ar
chead nó le haon duine eile—

(i) más dealraitheach don Bhord é a
bheith fóirsteanach chun an t-
iarratas a chinneadh, nó

(ii) más dealraitheach don Bhord é a
bheith riachtanach nó fóirsteanach
chun go ndéanfaí aon saincheist
leis an iarratasóir ar chead nó aon
easaontú idir an t-iarratasóir agus
aon pháirtí eile a réiteach, lena n-
áirítear aon saincheist nó aon
easaontú a réiteach sula
dtabharfar éisteacht ó bhéal.

(2) I gcás go ndéanfaidh iarratasóir ráiteas
tionchair timpeallachta athbhreithnithe a chur faoi
bhráid an Bhoird de réir fho-alt (1)(a) nó faisnéis
bhreise nó sonraí, pleananna nó líníochtaí
athbhreithnithe a chur faoina bhráid thairis sin de
réir fho-alt (1), a bhfuil, i dtuairim an Bhoird,
faisnéis bhreise shuntasach ann nó inti nó iontu ar
éifeacht na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol
de bhreis ar an bhfaisnéis a cuireadh faoina bhráid
cheana féin, déanfaidh an Bord—

(a) an fhaisnéis, na sonraí, na pleananna nó
na líníochtaí, de réir mar is cuí, a chur
ar fáil lena hiniúchadh nó lena n-
iniúchadh,

(b) fógra a thabhairt ina luafar go bhfuil an
fhaisnéis, na sonraí, na pleananna nó
na líníochtaí ar fáil amhlaidh, agus

(c) a iarraidh go ndéanfaí aighneachtaí
breise chuige nó go dtabharfaí tuairimí
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breise dó laistigh de cibé tréimhse a
shonróidh sé.

(3) I gcás go dtionólfaidh an Bord cruinniú de
réir fho-alt (1)(e), coimeádfaidh sé taifead i
scríbhinn ar an gcruinniú agus cuirfidh sé an
taifead sin ar fáil lena iniúchadh.

(4) Féadfaidh an Bord, nó fostaí den Bhord
arna údarú nó arna húdarú go cuí ag an mBord,
aon duine a cheapadh chun cruinniú dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(e) a thionól.

(5) Sula dtabharfaidh sé breith faoi alt 37G i
leith forbartha beartaithe arb éard í gníomhaíocht
nó ar chun críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le
ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó le
ceadúnas dramhaíola ina leith, féadfaidh an Bord
a iarraidh ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil tuairimí a thabhairt laistigh de cibé
tréimhse (ar tréimhse í nach lú in aon chás ná 3
sheachtain ó dháta na hiarrata) a shonróidh an
Bord i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe.

(6) Le linn dó a bhreith a thabhairt faoi alt 37G
ar an iarratas beidh aird ag an mBord ar na
tuairimí, más ann, a bheidh faighte ón
nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe faoi fho-
alt (5).

(7) Féadfaidh an Bord, aon tráth tar éis
dheireadh na tréimhse a bheidh sonraithe i
bhfógra faoi alt 37E(3)(a) chun aighneachtaí a
dhéanamh nó tuairimí a thabhairt, a bhreith a
thabhairt faoi alt 37G ar an iarratas.

(8) Má thugann an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil tuairimí faoin alt seo, ní
dochar é sin d’aon fheidhm eile de chuid na
Gníomhaireachta.

Breith ón
mBord ar
iarratas faoi alt
37E.

37G.—(1) Le linn dó breith a thabhairt i leith
forbartha beartaithe a ndéanfar iarratas ina leith
faoi alt 37E, féadfaidh an Bord breithniú a
dhéanamh ar aon fhaisnéis iomchuí a bheidh os a
chomhair nó ar aon ní eile ar ar féidir leis, de bhua
an Achta seo, aird a thabhairt.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
breithneoidh an Bord na nithe seo a leanas—

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta a
chuirfear faoina bhráid faoi alt 37E(1),
aon aighneachtaí a dhéanfar nó
tuairimí a thabharfar, mar fhreagra ar
an iarraidh dá dtagraítear in alt 37E(3),
laistigh den tréimhse dá dtagraítear san
fhoráil sin, an tuarascáil (agus na
moltaí agus an taifead, más ann, atá ag
gabháil léi) a chuirfidh údarás pleanála
faoina bhráid de réir alt 37E(4), aon
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fhaisnéis a thabharfar de réir alt 37F(1)
agus aon fhaisnéis iomchuí eile a
bheidh os a chomhair agus a
bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe do
phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe sa limistéar ina
mbeartaítear an fhorbairt a
shuíomh, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

(b) aon tuarascáil nó moladh a ullmhófar i
ndáil leis an iarratas de réir alt 146,
lena n-áirítear tuarascáil an duine a
mbeidh aon éisteacht ó bhéal maidir
leis an bhforbairt bheartaithe á seoladh
aige nó aici agus an taifead i scríbhinn
d’aon chruinniú dá dtagraítear in alt
37F(3),

(c) forálacha an phlean forbartha nó na
bpleananna forbartha don limistéar,

(d) forálacha aon ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta a bhaineann
leis an limistéar,

(e) más láithreán Eorpach nó limistéar atá
forordaithe chun críocha alt 10(2)(c)
an limistéar nó cuid den limistéar, an
méid sin,

(f) más rud é go mbeadh éifeacht ag an
bhforbairt bheartaithe ar láithreán
Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe
chun críocha alt 10(2)(c), an méid sin,

(g) na nithe dá dtagraítear in alt 143,

(h) aon fhorálacha iomchuí de chuid an
Achta seo agus de chuid aon rialachán
a dhéanfar faoin Acht seo.

(3) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas faoi
alt 37E ar chead—

(a) breith a thabhairt—

(i) go ndeonóidh sé an cead, nó

(ii) go ndéanfaidh sé cibé modhnuithe
a shonróidh sé ina bhreith ar an
bhforbairt bheartaithe agus go
ndeonóidh sé cead maidir leis an
bhforbairt bheartaithe arna
modhnú amhlaidh, nó
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(iii) go ndeonóidh sé cead i leith cuid
den fhorbairt bheartaithe (fara
modhnuithe sonraithe nó gan
modhnuithe sonraithe uirthi den
chineál sin roimhe seo),

nó

(b) breith a thabhairt go ndiúltóidh sé an
cead a thabhairt,

agus féadfaidh breith chun cead a dheonú faoi
mhír (a)(i), (ii) nó (iii) a bheith faoi réir
coinníollacha nó gan choinníollacha.

(4) I gcás go mbaineann iarratas faoi alt 37E le
forbairt bheartaithe arb éard í gníomhaíocht, nó ar
chun críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le
ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó le
ceadúnas dramhaíola ina leith, ní dhéanfaidh an
Bord, i gcás go dtabharfaidh sé breith go
ndeonóidh sé cead, an cead sin a chur faoi réir
coinníollacha ar coinníollacha iad—

(a) chun astaíochtaí ó oibriú na
gníomhaíochta a rialú, lena n-áirítear
na hastaíochtaí sin a chosc, a
theorannú, a mhaolú nó a laghdú, nó
deireadh a chur leo, nó

(b) chun astaíochtaí a bhaineann le scor den
oibriú nó den ghníomhaíocht, nó a
leanfaidh an scor sin, a rialú.

(5) I gcás go mbaineann iarratas faoi alt 37E le
forbairt bheartaithe arb éard í gníomhaíocht, nó ar
chun críocha gníomhaíochta í, a bhfuil gá le
ceadúnas um rialú comhtháite ar thruailliú nó le
ceadúnas dramhaíola ina leith, féadfaidh an Bord,
maidir leis an bhforbairt sin, breith a thabhairt go
ndiúltóidh sé cead a dheonú faoin alt seo, i gcás
go measfaidh an Bord nach féidir, d’ainneoin
cheadúnú na gníomhaíochta, glacadh leis an
bhforbairt ar fhorais chomhshaoil, ag féachaint do
phleanáil chuí agus d’fhorbairt inchothaithe an
limistéir ina mbeidh an fhorbairt.

(6) Féadfaidh an Bord breith a thabhairt go
ndeonóidh sé cead le haghaidh forbartha, nó aon
chuid d’fhorbairt, faoin alt seo fiú má dhéanann
an fhorbairt bheartaithe, nó an chuid den fhorbairt
bheartaithe, sárú ábhartha ar an bplean forbartha
a bhaineann le haon limistéar a mbeartaítear an
fhorbairt a shuíomh ann.

(7) Gan dochar do ghinearáltacht chumhachtaí
an Bhoird coinníollacha a chur ag gabháil le cead
faoi fho-alt (3), féadfaidh an Bord aon cheann
díobh seo a leanas a chur ag gabháil le cead
forbartha faoin alt seo—
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(a) coinníoll maidir le haon cheann de na
nithe a shonraítear in alt 34(4),

(b) coinníoll á cheangal go n-íocfar ranníoc
nó ranníocaí den chineál céanna a
bhféadfadh an t-údarás pleanála cuí a
cheangal go n-íocfaí iad faoi alt 48 nó
49 (nó fúthu araon) dá ndeonódh an t-
údarás sin an cead (agus beidh feidhm
maidir leis an ranníoc nó leis na
ranníocaí sin a chinneadh ag an scéim
nó ag na scéimeanna dá dtagraítear in
alt 48 nó 49, de réir mar is cuí, agus a
bheidh déanta ag an údarás sin),

(c) coinníoll á cheangal ar an iarratasóir
faisnéis bhreise a chur faoi bhráid an
Bhoird nó faoi bhráid aon údaráis
áitiúil nó údaráis stáit eile, de réir mar
a shonróidh an Bord sula dtosófar ar
an bhforbairt, nó

(d) coinníoll á cheangal—

(i) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú
saoráide a mhaoiniú, go hiomlán
nó go páirteach, nó

(ii) seirbhís a sholáthar nó soláthar
seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán
nó go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite, is saoráid nó seirbhís
a bheadh, i dtuairim an Bhoird, ina
gnóchan substaintiúil don phobal.

(8) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag
gabháil le cead de bhun fho-alt (7)(d) go gcuirfear
an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun
an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfí go
substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina
fabhar a oibríonn an cead, na sochair is dóigh a
d’fhabhródh ó dheonú an cheada.

(9) I bhfo-alt (7)(b), ciallaíonn ‘údarás pleanála
cuí’ cibé údarás pleanála arbh é an t-údarás
pleanála cuí é, murach achtú alt 3 den Acht um
Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach)
2006, chun an cead dá dtagraítear san alt seo a
dheonú.

(10) Féadfar a fhoráil leis na coinníollacha a
bheidh ag gabháil, faoin alt seo, le cead, go
bhféadfar poncanna mionsonraí a bhaineann le
deonú an cheada a chomhaontú idir an t-údarás
pleanála nó na húdaráis phleanála a mbeidh an
fhorbairt suite ina limistéar nó ina limistéir
feidhme agus an duine a dhéanfaidh an fhorbairt;
murar féidir leis an údarás nó na húdaráis sin agus
an duine sin comhaontú lena chéile maidir leis an
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ní, féadfar an ní a tharchur chuig an mBord lena
chinneadh.

(11) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a)
den Acht Léiriúcháin 2005, folaíonn aon tagairt,
cibé slí a bheidh sí sainráite, san alt seo nó in ailt
37H go 37J don limistéar ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite, más féidir é sa chomhthéacs,
tagairt don 2 limistéar nó níos mó ina mbeadh an
fhorbairt bheartaithe suite agus forléireofar
tagairtí gaolmhara dá réir sin.

Alt 37G:
forálacha
forlíontacha.

37H.—(1) Déanfaidh an Bord cóip de bhreith
faoi alt 37G a chur chuig an iarratasóir, chuig aon
údarás pleanála ar ina limistéar a bheadh an
fhorbairt suite agus chuig aon duine a rinne
aighneachtaí nó a thug tuairimí maidir leis an
iarratas ar chead.

(2) Luafar in aon bhreith a thabharfar faoi alt
37G agus san fhógra i dtaobh na breithe—

(a) na príomhchúiseanna agus na cúinsí ar
a bhfuil an bhreith bunaithe,

(b) i gcás go bhforchuirfear coinníollacha i
ndáil le haon chead a dheonú, na
príomhchúiseanna a bhaineann le haon
choinníollacha den sórt sin a fhorchur,
agus

(c) an tsuim a dhlitear a íoc leis an mBord
faoi chomhair na gcostas a bhain don
Bhord as an iarratas a chinneadh faoi
alt 37E agus, i cibé méid is dóigh leis
an mBord a bheith réasúnach, le haon
údarás pleanála a thabhaigh costais i
gcúrsa an t-iarratas sin a bhreithniú
agus le haon duine eile mar ranníoc
faoi chomhair na gcostas a thabhaigh
an duine sin i gcúrsa an t-iarratas sin a
bhreithniú (ar suimeanna iad a
bhféadfaidh an Bord, de bhua an fho-
ailt seo, a cheangal gach ceann acu a
íoc).

(3) Forléireofar aon tagairt do chostais i bhfo-
alt (2)(c) mar thagairt do cibé costais a measann
an Bord, dá lánrogha féin, gur costais réasúnacha
iad, ach ní fholaíonn sé tagairt do cibé méid de na
costais dá dtagraítear ann a bheidh gnóthaithe ag
an mBord trí tháille a ghearrfar faoi alt 144.

(4) Déanfar deonú ceada faoi alt 37G a luaithe
is féidir tar éis an bhreith iomchuí a dhéanamh ach
ní thiocfaidh sé chun bheith i ngníomh go dtí go
gcomhlíonfar aon cheanglas a dhéanfar faoi fho-
alt (2)(c) i ndáil leis an iarratasóir d’íoc suime i
leith costas.
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(5) I gcás go mainníonn iarratasóir suim a íoc i
leith costas de réir ceanglais a dhéanfar faoi fho-
alt (2)(c), féadfaidh an Bord, an t-údarás nó aon
duine eile lena mbaineann (de réir mar is cuí) an
tsuim a ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in
aon chúirt dlínse inniúla.

(6) Ní bheidh duine i dteideal aon fhorbairt a
dhéanamh de bhíthin ceada faoi alt 37G agus dá
bhíthin sin amháin.

Rialacháin. 37I.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh chun socrú a dhéanamh maidir le cibé
nithe a bhaineann le nós imeachta agus riarachán
is dóigh leis an Aire a bheith riachtanach nó
fóirsteanach i leith na nithe seo a leanas—

(a) comhchomhairliúcháin faoi alt 37B,

(b) tuairim a thabhairt faoi alt 37D,

(c) iarratais ar chead faoi alt 37E, agus

(d) breitheanna faoi alt 37G.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar le rialacháin faoin alt seo—

(a) foráil a dhéanamh maidir le nithe a
bhaineann le nós imeachta i ndáil le
hiarratas a dhéanamh faoi alt 37E, lena
n-áirítear fógra poiblí a thabhairt agus
iarratais a dhéanamh i bhfoirm
leictreonach, agus

(b) foráil a dhéanamh maidir le nithe a
bhaineann le nós imeachta i ndáil leis
an nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil do thabhairt tuairimí faoi
alt 37F(5) agus maidir le nithe a
bhaineann leis an méid sin.

Cuspóir an
Bhoird i ndáil
le hiarratais
faoi alt 37E.

37J.—(1) Beidh sé de dhualgas ar an mBord, ag
féachaint do thábhacht speisialta iarratas a
bhaineann le forbairt a fhéadfaidh teacht faoi réim
alt 37A(2), a chinntiú—

(a) go gcríochnófar comhchomhairliúcháin
a sheolfar ar scór iarrata faoi alt 37B,
agus

(b) go dtabharfar breith faoi alt 37G ar
iarratas a dhéanfar faoi alt 37E,

a luaithe is féidir ach é a bheith i gcomhréir le
pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe agus, chun
na críche sin, na bearta sin go léir atá ar fáil dó a
dhéanamh chun a chinntiú nach mbeidh, a mhéid
is indéanta, aon mhoill inseachanta ann ag aon
chéim le linn na comhchomhairliúcháin sin a
sheoladh nó an bhreith sin a thabhairt.
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(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)
agus faoi réir fho-alt (3) go (6), beidh de chuspóir
ag an mBord a chinntiú go dtabharfar breith faoi
alt 37G ar iarratas a dhéanfar faoi alt 37E—

(a) laistigh de thréimhse 18 seachtain dar
tosach an lá deireanach chun
aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a
thabhairt de réir an fhógra dá
dtagraítear in alt 37E(3)(a), nó

(b) laistigh de cibé tréimhse eile a
fhorordóidh an tAire i gcoitinne nó i
leith aicme nó aicmí áirithe ní.

(3) I gcás gur dealraitheach don Bhord nárbh
fhéidir nó nár chuí, mar gheall ar imthosca áirithe
an ní is cúram don Bhord, an ní a chinneadh
laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó
(b) d’fho-alt (2), de réir mar a bheidh, déanfaidh
an Bord, le fógra i scríbhinn a sheirbheálfar ar an
iarratasóir ar chead, ar aon údarás pleanála a
bheidh bainteach agus ar aon duine eile a chuir
aighneachtaí nó tuairimí faoi bhráid an Bhoird i
ndáil leis an ní roimh dheireadh na tréimhse sin,
na cúiseanna nárbh fhéidir nó nár chuí an ní a
chinneadh laistigh den tréimhse sin a chur in iúl
don údarás agus do na daoine sin agus sonróidh
sé an dáta ar roimhe a bheartaíonn an Bord go
gcinnfear an ní.

(4) I gcás go mbeidh fógra seirbheáilte faoi fho-
alt (3), déanfaidh an Bord na bearta go léir sin atá
ar fáil dó chun a chinntiú go gcinnfear an ní roimh
an dáta a bheidh sonraithe san fhógra.

(5) Féadfaidh an tAire le rialacháin an tréimhse
dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a athrú go
ginearálta nó i leith aicme nó aicmí áirithe iarratas
dá dtagraítear in alt 37E, i gcás gur dealraitheach
dó nó di gur gá déanamh amhlaidh, de bhua
imthosca eisceachtúla, agus, fad a bheidh na
rialacháin i bhfeidhm, forléireofar an t-alt seo agus
beidh éifeacht leis de réir na rialachán.

(6) I gcás gur dóigh leis an Aire gur gá nó gur
fóirsteanach aicme nó aicmí áirithe iarratais faoi
alt 37E lena bhfuil tábhacht speisialta
straitéiseach, eacnamaíoch nó shóisialach i dtaca
leis an Stát a chinneadh a luaithe is féidir ach é a
bheith i gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe, féadfaidh sé nó sí ordachán a
thabhairt don Bhord go dtabharfar tosaíocht do
chinneadh iarratas den aicme nó de na haicmí lena
mbaineann, agus déanfaidh an Bord an t-ordachán
sin a chomhlíonadh.

(7) Áireoidh an Bord i ngach tuarascáil a
thabharfar faoi alt 118 ráiteas maidir le líon na
nithe a mbeidh cinneadh déanta ag an mBord
orthu laistigh de thréimhse dá dtagraítear i mír (a)
nó (b) d’fho-alt (2) agus cibé faisnéis eile a
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ordóidh an tAire maidir leis an am a glacadh chun
na nithe sin a chinneadh.

Suiteálacha
núicléacha: gan
aon fhorbairt
ina leith a
bheith
ceadaithe.

37K.—Ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar
ní lena gcumasaítear forbairt a údarú, is forbairt
arb éard atá inti suiteáil i gcomhair leictreachas a
ghiniúint trí chomhleá núicléach.”.

4.—Leasaítear Cuid XI den Phríomh-Acht trí na hailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 182:

“Línte
tarchurtha
leictreachais.

182A.—(1) I gcás go mbeartóidh duine (dá
ngairtear an ‘gnóthaire’ anseo ina dhiaidh seo san
alt seo) forbairt a dhéanamh arb éard atá inti
tarchur leictreachais nó chun críocha tarchurtha
leictreachais (dá ngairtear ‘forbairt bheartaithe’
anseo ina dhiaidh seo san alt seo agus in alt 182B),
ullmhóidh an gnóthaire, nó cuirfidh an gnóthaire
faoi deara go n-ullmhófar, iarratas ar cheadú don
fhorbairt faoi alt 182B agus déanfaidh an
gnóthaire iarratas chuig an mBord ar an gceadú
sin dá réir sin.

(2) I gcás forbartha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
agus a bhaineann le haicme forbartha a aithnítear
chun críocha alt 176, ullmhóidh an gnóthaire, nó
cuirfidh an gnóthaire faoi deara go n-ullmhófar,
ráiteas tionchair timpeallachta i leith na forbartha.

(3) Ní dhéanfar an fhorbairt bheartaithe mura
mbeidh sí ceadaithe ag an mBord fara modhnuithe
nó gan mhodhnuithe.

(4) Sula ndéanfaidh gnóthaire iarratas ar
cheadú faoi fho-alt (1), déanfaidh sé—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt
a dhéanamh, ina gcuirfear in iúl cineál
agus suíomh na forbartha beartaithe
agus—

(i) ina luafar—

(I) go bhfuil beartaithe aige ceadú
an Bhoird a lorg le haghaidh
na forbartha beartaithe,

(II) i gcás iarratais dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)(a), gur
ullmhaíodh ráiteas tionchair
timpeallachta i leith na
forbartha beartaithe, agus

(III) más iomchuí, gur dógh go
mbeidh éifeachtaí suntasacha
ag an bhforbairt bheartaithe
ar chomhshaol Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha nó
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páirtí eile sa Choinbhinsiún
Trasteorann,

(ii) ina sonrófar cé na tráthanna a
fhéadfar agus cé na háiteanna ina
bhféadfar, agus cén tréimhse
(nach lú ná 6 sheachtain) ar lena
linn a fhéadfar cóip den iarratas
agus d’aon ráiteas tionchair
timpeallachta a iniúchadh saor in
aisce nó a cheannach ar tháille
shonraithe (is táille nach mó ná an
costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc,

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí
aighneachtaí chuig an mBord agus
go dtabharfaí tuairimí don Bhord,
le linn na tréimhse sin, i ndáil leis
na nithe seo a leanas—

(I) impleachtaí na forbartha
beartaithe do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe
sa limistéar nó sna limistéir
lena mbaineann, agus

(II) na héifeachtaí is dóigh a
bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an
gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(vi) ina sonrófar na cineálacha breithe
a thabharfaidh an Bord, faoi alt
182B, i ndáil leis an iarratas,

(b) cóip den iarratas agus d’aon ráiteas
tionchair timpeallachta a chur chuig an
údarás áitiúil nó chuig gach údarás
áitiúil ar ina limistéar feidhme a
bheadh an fhorbairt bheartaithe suite
agus chuig na húdaráis fhorordaithe
mar aon le fógra ina luafar go
bhféadfar, le linn na tréimhse dá
dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí
a thabhairt dó, i scríbhinn, i ndáil leis
na nithe seo a leanas—

(i) impleachtaí na forbartha beartaithe
do phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe sa limistéar nó sna
limistéir lena mbaineann, agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus
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(c) i gcás gur dóigh go mbeadh éifeachtaí
suntasacha ag an bhforbairt
bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de
na Comhphobail Eorpacha nó stáit is
páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann,
líon forordaithe cóipeanna den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a chur chuig údarás
forordaithe an stáit nó na stát iomchuí
mar aon le fógra ina luafar go
bhféadfar, le linn na tréimhse dá
dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí
a thabhairt dó, i scríbhinn.

(5) Féadfaidh an Bord—

(a) má mheasann sé gur gá déanamh
amhlaidh, a cheangal ar ghnóthaire a
bhfuil iarratas ar fhorbairt bheartaithe
a cheadú déanta aige cibé faisnéis
bhreise a thabhairt don Bhord i ndáil
leis na nithe seo a leanas—

(i) éifeachtaí na forbartha beartaithe
ar an gcomhshaol, nó

(ii) iarmhairtí na forbartha sin do
phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeartaítear an
fhorbairt sin a shuíomh,

a shonróidh an Bord, nó

(b) má tá sé den tuairim go sealadach gur
chuí an fhorbairt bheartaithe a cheadú
dá ndéanfaí athruithe áirithe (a bheidh
sonraithe san fhógra dá dtagraítear sa
mhír seo) ar théarmaí na forbartha,
fógra a thabhairt don ghnóthaire
reachtúil á rá go bhfuil sé den tuairim
sin agus a iarraidh ar an ngnóthaire
athruithe a bheidh sonraithe san
fhógra a dhéanamh ar théarmaí na
forbartha beartaithe agus, má
dhéanann an gnóthaire na hathruithe
sin, cibé faisnéis (más ann) a shonróidh
sé i ndáil leis an bhforbairt, sna téarmaí
arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá,
ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe ina leith, a thabhairt
dó.

(6) Má dhéanann gnóthaire na hathruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe a bheidh
sonraithe i bhfógra a thabharfar dó faoi fho-alt (5),
measfar gurb iad téarmaí na forbartha arna n-
athrú amhlaidh an fhorbairt bheartaithe chun
críocha an ailt seo agus alt 182B.

(7) Déanfaidh an Bord—
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(a) i gcás go measfaidh sé maidir le haon
fhaisnéis bhreise a fuarthas de bhun
ceanglais arna chur faoi fho-alt (5)(a)
go bhfuil sonraí suntasacha breise inti
i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol, agus

(ii) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt sin do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar nó sna limistéir ina
mbeartaítear an fhorbairt sin a
shuíomh,

nó

(b) i gcás go mbeidh na hathruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe a
bheidh sonraithe i bhfógra, arna
thabhairt don ghnóthaire faoi fho-alt
(5)(b), déanta aige,

a cheangal ar an ngnóthaire na nithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (8) a dhéanamh.

(8) Is iad seo a leanas na nithe a cheanglófar ar
ghnóthaire a dhéanamh mar a dúradh—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite ina luafar na nithe
seo a leanas, de réir mar is cuí—

(i) go bhfuil faisnéis bhreise i ndáil leis
an bhforbairt bheartaithe tugtha
don Bhord, nó

(ii) go ndearna an gnóthaire, de bhun
iarrata ón mBord, athruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe
(agus cuirfear cineál na n-
athruithe sin in iúl) agus, más
amhlaidh atá an cás, go bhfuil
faisnéis i ndáil le téarmaí na
forbartha arna n-athrú amhlaidh
nó ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe i leith na
forbartha tugtha don Bhord,

ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a
fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus
cén áit nó cé na háiteanna ina
bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den
ráiteas tionchair timpeallachta dá
dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) a
iniúchadh saor in aisce nó a cheannach
ar tháille shonraithe (is táille nach mó
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ná an costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus
go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh
chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
dó, i ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an
ráiteas sin roimh dheireadh na
tréimhse a chuirfear in iúl, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig gach
údarás forordaithe dár tugadh fógra de
bhun fho-alt (4)(b) nó (c)—

(i) fógra á rá go ndearnadh an
fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i
mír (a)(i) nó, de réir mar is cuí, an
fhaisnéis nó an ráiteas dá
dtagraítear i mír (a)(ii) a thabhairt
don Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis bhreise, den
fhaisnéis nó den ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás go
bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh
chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
dó i ndáil leis an bhfaisnéis bhreise, leis
an bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin sula
rachaidh tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) in éag dar tosach an lá a
chuirfidh an gnóthaire an fógra chuig
an údarás forordaithe.

(9) San alt seo forléireofar ‘tarchur’, i ndáil le
leictreachas, de réir alt 2(1) den Acht um Rialáil
Leictreachais 1999 ach, chun críocha an ailt seo,
forléireofar an abairt roimhe seo freisin, i ndáil le
leictreachas, mar abairt a chiallaíonn leictreachas
a iompar—

(a) trí bhíthin líne ardvoltais i gcás gur 110
gcileavolta nó níos mó an voltas, nó

(b) trí bhíthin idirnascaire, cibé acu a
bheidh úinéireacht an idirnascaire
dílsithe don ghnóthaire nó nach
mbeidh.

Alt 182A:
critéir le
haghaidh
breithe,
díolúintí
áirithe, etc.

182B.—(1) Sula dtabharfaidh sé breith maidir
le forbairt bheartaithe is ábhar d’iarratas faoi alt
182A, breithneoidh an Bord—

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta arna
chur faoina bhráid de bhun alt 182A(1)
nó (5), aon aighneachtaí arna
ndéanamh nó tuairimí arna dtabhairt
de réir alt 182A(4) nó (8) agus aon
fhaisnéis eile arna tabhairt de réir fho-
alt 182A(5) i ndáil leis na nithe seo a
leanas—

(i) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt sin do phleanáil chuí
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agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt bheartaithe a shuíomh,
agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

agus

(b) an tuarascáil agus aon mholtaí ó dhuine
a mbeidh aon éisteacht ó bhéal maidir
leis an bhforbairt bheartaithe á seoladh
aige nó aici.

(2) Féadfaidh an Bord, i gcás gur deimhin leis
gur cóir sin de bharr imthosca eisceachtúla,
díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe ó
cheanglas faoi alt 182A(2) ráiteas tionchair
timpeallachta a ullmhú ach amháin nach bhféadfar
aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe
i gcás go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail
Eorpacha nó stát is páirtí sa Choinbhinsiún
Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis
tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na
forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Bhallstát
sin nó sa stát sin.

(3) Déanfaidh an Bord, le linn dó díolúine faoi
fho-alt (2) a dheonú, breithniú—

(a) i dtaobh an cóir na héifeachtaí, más ann,
a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe
ar an gcomhshaol a mheasúnú ar shlí
éigin eile, agus

(b) i dtaobh an cóir an fhaisnéis a eascróidh
as measúnacht den sórt sin a chur ar
fáil do dhaoine den phobal,

agus féadfaidh sé cibé ceanglais maidir leis na
nithe seo a mheasfaidh sé is gá nó is cuí a chur
chun feidhme i ndáil leis an iarratas ar cheadú.

(4) Déanfar, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh
aon díolúine arna dheonú faoi fho-alt (2), i dtaobh
na gcúiseanna a bhí leis an díolúine a dheonú, agus
i dtaobh aon cheanglas arna gcur chun feidhme
faoi fho-alt (3)—

(a) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i
nuachtán laethúil amháin ar a laghad a
fhoilsítear sa Stát, agus

(b) a thabhairt, i dteannta cóip den
fhaisnéis, más ann, arna cur ar fáil do
dhaoine den phobal de réir fho-alt (3),
do Choimisiún na gComhphobal
Eorpach.
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(5) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas faoi
alt 182A ar fhorbairt bheartaithe a cheadú—

(a) an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

(b) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an
bhforbairt bheartaithe a shonróidh sé
sa cheadú agus an fhorbairt
bheartaithe arna modhnú amhlaidh a
cheadú,

(c) gan an fhorbairt bheartaithe a cheadú
ach go páirteach (fara modhnuithe
sonraithe uirthi den chineál sin roimhe
seo nó dá n-éagmais), nó

(d) diúltú an fhorbairt bheartaithe a
cheadú,

agus féadfaidh sé cibé coinníollacha is cuí leis a
chur ag gabháil le ceadú faoi mhír (a), (b) nó (c).

(6) Gan dochar do ghinearáltacht na
cumhachta sin roimhe seo coinníollacha a chur ag
gabháil le ceadú, féadfaidh an Bord coinníoll a
chur ag gabháil le ceadú faoi fho-alt (5)(a), (b) nó
(c) á cheangal—

(a) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide
a mhaoiniú, go hiomlán nó go
páirteach, nó

(b) seirbhís a sholáthar nó soláthar
seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán nó
go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe
suite, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim
an Bhoird, ina gnóchan substaintiúil don phobal.

(7) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag
gabháil le ceadú de bhun fho-alt (6) go gcuirfear
an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun
an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfear go
substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina
fabhar a oibríonn an ceadú faoin alt seo, na
sochair is dóigh a d’fhabhródh ó dheonú an
cheadaithe.

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
chun foráil do cibé nithe a bhaineann le nós
imeachta agus riarachán is dealraitheach don Aire
a bheith riachtanach nó fóirsteanach i leith iarratas
faoi alt 182A ar cheadú.

(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8),
féadfar le rialacháin faoin bhfo-alt sin a cheangal
ar an mBord faisnéis a thabhairt i leith a bhreithe
maidir leis an bhforbairt bheartaithe a bhfuil
ceadú á lorg ina leith.
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(10) Le linn dó breithniú a dhéanamh faoi fho-
alt (1) ar fhaisnéis arna tabhairt maidir leis na
hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag forbairt
bheartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt sin a shuíomh, beidh aird ag an mBord
ar na nithe seo a leanas—

(a) forálacha an phlean forbartha don
limistéar,

(b) forálacha aon ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta a bhaineann
leis an limistéar,

(c) más láithreán Eorpach nó limistéar atá
forordaithe chun críocha alt 10(2)(c)
an limistéar nó cuid den limistéar, an
méid sin,

(d) más rud é go mbeadh éifeacht ag an
bhforbairt bheartaithe ar láithreán
Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe
chun críocha alt 10(2)(c), an méid sin,

(e) na nithe dá dtagraítear in alt 143, agus

(f) forálacha an Achta seo agus rialacháin
faoin Acht seo más iomchuí.

(11) (a) Ní bheidh gá le cead faoi alt 34 nó 37G
le haghaidh aon fhorbartha atá
ceadaithe faoin alt seo.

(b) Beidh feidhm ag Cuid VIII maidir le
haon chás ina ndéantar forbairt dá
dtagraítear in alt 182A(1) ar shlí eile
seachas de réir ceadaithe faoin alt seo
nó de réir aon choinníll a bhfuil an
ceadú faoina réir mar atá feidhm aici
maidir le haon fhorbairt
neamhúdaraithe maille leis an modhnú
go ndéanfar tagairt sa Chuid sin do
chead a fhorléiriú mar thagairt do
cheadú faoin alt seo.

(12) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a)
den Acht Léiriúcháin 2005, aon tagairt, cibé slí a
bheidh sí sainráite, san alt seo don limistéar ina
mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, folaíonn sí,
más féidir é sa chomhthéacs, tagairt don 2
limistéar nó níos mó ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite agus forléireofar tagairtí
gaolmhara dá réir sin.

Iarratas ar
fhorbairt
bonneagair
straitéisigh gáis
a cheadú.

182C.—(1) I gcás go mbeartóidh duine (dá
ngairtear an ‘gnóthaire’ anseo ina dhiaidh seo san
alt seo) forbairt bonneagair straitéisigh gáis a
dhéanamh (dá ngairtear ‘forbairt bheartaithe’
anseo ina dhiaidh seo san alt seo agus in alt 182D),
ullmhóidh an gnóthaire, nó cuirfidh an gnóthaire
faoi deara go n-ullmhófar—
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(a) iarratas ar cheadú don fhorbairt faoi alt
182D, agus

(b) ráiteas tionchair timpeallachta i leith
na forbartha,

agus déanfaidh an gnóthaire iarratas chuig an
mBord ar an gceadú sin dá réir sin, agus léireofar
san iarratas an mbaineann an t-iarratas le píblíne
gháis uas-srutha straitéiseach nó píblíne gháis íos-
srutha straitéiseach.

(2) Maidir le hiarratas faoi fho-alt (1) ar cheadú
d’fhorbairt bheartaithe, beidh ag gabháil leis, más
éard é píblíne nó más píblíne cuid de, deimhniú i
ndáil leis an bpíblíne arna sholáthar faoi alt 26 den
Acht Gáis 1976, arna leasú, nó faoi alt 20 den Acht
Gáis (Leasú) 2000, ag ceann acu seo a leanas—

(a) i gcás píblíne gáis uas-srutha straitéisí,
an tAire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha, nó

(b) i gcás píblíne gáis íos-srutha straitéisí,
an Coimisiún.

(3) Ní dhéanfar an fhorbairt bheartaithe mura
mbeidh sí ceadaithe ag an mBord fara nó
d’éagmais modhnuithe.

(4) Sula ndéanfaidh gnóthaire iarratas ar
cheadú faoi fho-alt (1), déanfaidh sé—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt
a dhéanamh, ina gcuirfear in iúl cineál
agus suíomh na forbartha beartaithe
agus—

(i) ina luafar—

(I) go bhfuil beartaithe aige ceadú
an Bhoird a lorg le haghaidh
na forbartha beartaithe,

(II) gur ullmhaíodh ráiteas
tionchair timpeallachta i leith
na forbartha beartaithe, agus

(III) más iomchuí, gur dóigh go
mbeidh éifeachtaí suntasacha
ag an bhforbairt bheartaithe
ar chomhshaol Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha nó
páirtí eile sa Choinbhinsiún
Trasteorann,

(ii) ina sonrófar cé na tráthanna a
fhéadfar agus cé na háiteanna ina
bhféadfar, agus cén tréimhse
(nach lú ná 6 sheachtain) ar lena
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linn a fhéadfar cóip den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a iniúchadh saor in
aisce nó a cheannach ar tháille
shonraithe (is táille nach mó ná an
costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc,

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí
aighneachtaí chuig an mBord agus
go dtabharfaí tuairimí don Bhord,
le linn na tréimhse sin—

(I) i ndáil le himpleachtaí na
forbartha beartaithe do
phleanáil chuí agus
d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar nó sna limistéir lena
mbaineann, agus

(II) i ndáil leis na héifeachtaí is
dóigh a bheadh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(iv) ina sonrófar na cineálacha cinnidh
a fhéadfaidh an Bord a dhéanamh,
faoi alt 182D, i ndáil leis an
iarratas,

agus

(b) cóip den iarratas agus den ráiteas
tionchair timpeallachta a chur—

(i) chuig an údarás áitiúil nó chuig
gach údarás áitiúil ar ina limistéar
feidhme a bheadh an fhorbairt
bheartaithe,

(ii) chuig aon chomhlachtaí
forordaithe,

(iii) i gcás forbartha beartaithe arb éard
í píblíne íos-srutha straitéiseach,
nó ar chun críocha an chéanna í,
chuig an gCoimisiún, agus

(iv) i gcás gur dóigh go mbeidh
éifeachtaí suntasacha ag an
bhforbairt bheartaithe ar
chomhshaol Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha nó stáit is
páirtí sa Choinbhinsiún
Trasteorann, chuig comhlacht
forordaithe an stáit nó na stát
iomchuí,

mar aon le fógra ina luafar go
bhféadfar, le linn na tréimhse dá
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dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí
a thabhairt dó, i scríbhinn—

(I) i ndáil le himpleachtaí na forbartha
beartaithe do phleanáil chuí agus
d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar lena mbaineann, agus

(II) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a
bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol,

dá ndéanfaí í.

(5) Féadfaidh an Bord—

(a) má mheasann sé gur gá déanamh
amhlaidh, a cheangal ar ghnóthaire a
mbeidh iarratas ar cheadú le haghaidh
forbartha beartaithe déanta aige, cibé
faisnéis bhreise a thabhairt don Bhord
i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) éifeachtaí na forbartha beartaithe
ar an gcomhshaol, nó

(ii) na hiarmhairtí a bheidh ag an
bhforbairt sin do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar nó sna limistéir ina
mbeartaítear an fhorbairt sin a
shuíomh,

a shonróidh an Bord, nó

(b) má tá sé den tuairim go sealadach gur
chuí an fhorbairt bheartaithe a cheadú
dá ndéanfaí athruithe áirithe (a bheidh
sonraithe san fhógra dá dtagraítear sa
mhír seo) ar théarmaí na forbartha,
fógra a thabhairt don ghnóthaire á rá
go bhfuil sé den tuairim sin agus a
iarraidh ar an ngnóthaire athruithe a
bheidh sonraithe san fhógra a
dhéanamh ar théarmaí na forbartha
beartaithe agus, má dhéanann an
gnóthaire na hathruithe sin, cibé
faisnéis (más ann) a shonróidh sé i
ndáil leis an bhforbairt, sna téarmaí
arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá,
ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe ina leith a thabhairt
dó.

(6) Má dhéanann gnóthaire na hathruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe a bheidh
sonraithe i bhfógra a thabharfar dó faoi fho-alt (5),
measfar gurb iad téarmaí na forbartha arna n-
athrú amhlaidh an fhorbairt bheartaithe chun
críocha an ailt seo agus alt 182D.
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(7) Déanfaidh an Bord—

(a) i gcás ina measfaidh sé maidir le haon
fhaisnéis bhreise a fuarthas de bhun
ceanglais arna dhéanamh faoi fho-alt
(5)(a) go bhfuil sonraí suntasacha
breise inti a bhaineann leis na nithe seo
a leanas—

(i) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol, agus

(ii) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt sin do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar nó sna limistéir ina
mbeartaítear an fhorbairt sin a
shuíomh,

nó

(b) i gcás ina ndearna an gnóthaire na
hathruithe ar théarmaí na forbartha
beartaithe a sonraíodh i bhfógra arna
thabhairt dó faoi fho-alt (5)(b),

a cheangal ar an ngnóthaire na rudaí dá
dtagraítear i bhfo-alt (8) a dhéanamh.

(8) Is iad seo a leanas na nithe a cheanglófar ar
ghnóthaire a dhéanamh mar a dúradh—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite ina luafar na nithe
seo a leanas, de réir mar is cuí—

(i) go bhfuil faisnéis bhreise i ndáil leis
an bhforbairt bheartaithe tugtha
don Bhord, nó

(ii) go ndearna an gnóthaire, de bhun
iarrata ón mBord, athruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe
(agus cuirfear cineál na n-
athruithe sin in iúl) agus, más
amhlaidh atá an cás, go bhfuil
faisnéis i ndáil le téarmaí na
forbartha arna n-athrú amhlaidh
nó ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe i leith na
forbartha tugtha don Bhord,

ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a
fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus
cén áit nó cé na háiteanna ina
bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den
ráiteas tionchair timpeallachta dá
dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) a
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iniúchadh saor in aisce nó a cheannach
ar tháille shonraithe (is táille nach mó
ná an costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus
go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh
chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
dó, i ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an
ráiteas sin roimh dheireadh na
tréimhse a chuirfear in iúl, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig gach
údarás forordaithe dár tugadh fógra de
bhun fho-alt (4)(b)—

(i) fógra á rá go ndearnadh an
fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i
mír (a)(i) nó an fhaisnéis nó an
ráiteas dá dtagraítear i mír (a)(ii),
de réir mar is cuí, a thabhairt don
Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis bhreise, den
fhaisnéis nó den ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás gur féidir
aighneachtaí a dhéanamh chuig an
mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i
ndáil leis an bhfaisnéis bhreise, leis an
bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin roimh
dheireadh tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) dar tosach an lá a chuirfidh
an gnóthaire an fógra chuig an údarás
forordaithe.

(9) I gcás forbartha beartaithe arb éard í
píblíne íos-srutha straitéiseach, nó ar chun críocha
an chéanna í, iarrfaidh an Bord ar an gCoimisiún
tuairimí a thabhairt laistigh de cibé tréimhse (nach
lú ná 3 sheachtain ó dháta na hiarrata) a shonróidh
an Bord i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe, lena
n-áirítear tuairimí i ndáil le haon nithe
sábháilteachta nó oibríochta.

(10) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní
Nádúrtha rialacháin a dhéanamh chun foráil do
nithe a bhaineann le nós imeachta i ndáil le
hiarraidh a dhéanamh ar an gCoimisiún faoi fho-
alt (9) agus i ndáil leis an gCoimisiún do thabhairt
tuairimí ar scór iarrata den sórt sin.

(11) San alt seo ciallaíonn ‘Coimisiún’ an
Coimisiún um Rialáil Fuinnimh.

Alt 182C:
critéir le
haghaidh
breithe,
díolúintí
áirithe, etc.

182D.—(1) Sula dtabharfaidh sé breith maidir
le forbairt bheartaithe is ábhar d’iarratas faoi alt
182C, breithneoidh an Bord—

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta arna
chur faoina bhráid de bhun alt 182C(1)
nó (5), aon aighneachtaí nó tuairimí a
bheidh déanta nó tugtha de réir alt
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182C(4), (8) nó (9) agus aon fhaisnéis
eile a thabharfar de réir alt 182C(5)
agus a bhaineann leis na nithe seo a
leanas—

(i) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt sin do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt bheartaithe a shuíomh,
agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

agus

(b) an tuarascáil agus aon mholtaí ó dhuine
a mbeidh aon éisteacht ó bhéal maidir
leis an bhforbairt bheartaithe á seoladh
aige nó aici.

(2) Féadfaidh an Bord, i gcás inar deimhin leis
gur cóir sin de bharr imthosca eisceachtúla,
díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe ó
cheanglas faoi alt 182C(1) ráiteas tionchair
timpeallachta a ullmhú ach amháin nach bhféadfar
aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe
i gcás ina bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail
Eorpacha nó stát is páirtí sa Choinbhinsiún
Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis
tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na
forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Bhallstát
sin nó sa stát sin.

(3) Déanfaidh an Bord, le linn dó díolúine faoi
fho-alt (2) a dheonú, breithniú—

(a) i dtaobh an cóir na héifeachtaí, más ann,
a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe
ar an gcomhshaol a mheasúnú ar shlí
éigin eile, agus

(b) i dtaobh an cóir an fhaisnéis a éireoidh
as measúnacht den sórt sin a chur ar
fáil do dhaoine den phobal,

agus féadfaidh sé cibé ceanglais maidir leis na
nithe seo a mheasfaidh sé is gá nó is cuí a chur
chun feidhme i ndáil leis an iarratas ar cheadú.

(4) Déanfar, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh
aon díolúine a bheidh deonaithe faoi fho-alt (2), i
dtaobh na gcúiseanna a bhí leis an díolúine a
dheonú, agus i dtaobh aon cheanglas arna gcur
chun feidhme faoi fho-alt (3)—

(a) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i
nuachtán laethúil amháin ar a laghad a
fhoilsítear sa Stát, agus
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(b) a thabhairt, mar aon le cóip den
fhaisnéis, más ann, atá curtha ar fáil do
dhaoine den phobal de réir fho-alt (3),
do Choimisiún na gComhphobal
Eorpach.

(5) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas faoi
alt 182C ar fhorbairt bheartaithe a cheadú—

(a) an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

(b) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an
bhforbairt bheartaithe a shonróidh sé
sa cheadú agus an fhorbairt
bheartaithe arna modhnú amhlaidh a
cheadú,

(c) an fhorbairt bheartaithe a cheadú go
páirteach amháin (fara modhnuithe
sonraithe uirthi den chineál sin roimhe
seo nó dá n-éagmais), nó

(d) diúltú an fhorbairt bheartaithe a
cheadú,

agus féadfaidh sé cibé coinníollacha is cuí leis a
chur ag gabháil le ceadú faoi mhír (a), (b) nó (c).

(6) Gan dochar do ghinearáltacht na
cumhachta sin roimhe seo coinníollacha a chur ag
gabháil le ceadú, féadfaidh an Bord coinníoll a
chur ag gabháil le ceadú faoi fho-alt (5)(a), (b) nó
(c) á cheangal—

(a) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide
a mhaoiniú, go hiomlán nó go
páirteach, nó

(b) seirbhís a sholáthar nó soláthar
seirbhíse a mhaoiniú, go hiomlán nó
go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe
suite, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim
an Bhoird, ina gnóchan substaintiúil don phobal.

(7) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag
gabháil le ceadú de bhun fho-alt (6) go gcuirfear
an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun
an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfear go
substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina
fabhar a oibríonn an ceadú faoin alt seo, na
sochair is dóigh a d’fhabhródh ó dheonú an
cheadaithe.

(8) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní
Nádúrtha, rialacháin a dhéanamh chun foráil do
cibé nithe a bhaineann le nós imeachta agus
riarachán is dealraitheach don Aire a bheith
riachtanach nó fóirsteanach i leith iarratas faoi alt
182C ar cheadú.
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(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8),
féadfar le rialacháin faoin bhfo-alt sin, a cheangal
ar an mBord faisnéis a thabhairt i leith a bhreithe
maidir leis an bhforbairt bheartaithe dá n-iarrtar
ceadú.

(10) Le linn dó breithniú a dhéanamh faoi fho-
alt (1) ar fhaisnéis a bheidh tugtha maidir leis na
hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag forbairt
bheartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt sin a shuíomh, beidh aird ag an mBord—

(a) ar fhorálacha an phlean forbartha don
limistéar,

(b) ar fhorálacha aon ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta a bhaineann
leis an limistéar,

(c) más rud é gur láithreán Eorpach nó
limistéar atá forordaithe chun críocha
alt 10(2)(c) an limistéar nó cuid den
limistéar, air sin,

(d) más rud é go mbeadh éifeacht ag an
bhforbairt bheartaithe ar láithreán
Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe
chun críocha alt 10(2)(c), air sin,

(e) ar na nithe dá dtagraítear in alt 143,
agus

(f) ar fhorálacha an Achta seo agus ar
rialacháin faoin Acht seo más iomchuí.

(11) (a) Ní bheidh gá le cead faoi alt 34 nó 37G
le haghaidh aon fhorbartha atá
ceadaithe faoin alt seo.

(b) Beidh feidhm ag Cuid VIII maidir le
haon chás ina ndéanfar forbairt dá
dtagraítear in alt 182C(1) ar shlí
seachas de réir ceadaithe faoin alt seo
nó aon choinníll a mbeidh an ceadú
faoina réir mar atá feidhm aici maidir
le haon fhorbairt neamhúdaraithe
fairis an modhnú go ndéanfar tagairt
sa Chuid sin do chead a fhorléiriú mar
thagairt do cheadú faoin alt seo.

(12) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a)
den Acht Léiriúcháin 2005, folaíonn tagairt, cibé
caoi a shainítear í, san alt seo don limistéar ina
mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, má
cheadaítear é sa chomhthéacs, tagairt don 2
limistéar nó níos mó ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite agus forléireofar tagairtí
gaolmhara dá réir sin.
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Na nósanna
imeachta a
leanfar sula
lorgófar ceadú
faoi alt 182B
nó 182D.

182E.—(1) Rachaidh duine (‘iarratasóir
ionchasach’) a bheartaíonn iarratas a dhéanamh ar
cheadú faoi alt 182B nó 182D, sula ndéanfaidh sé
nó sí an t-iarratas, i mbun comhchomhairliúcháin
leis an mBord i ndáil leis an bhforbairt
bheartaithe.

(2) In aon chomhchomhairliúcháin faoi fho-alt
(1), féadfaidh an Bord comhairle a thabhairt don
iarratasóir ionchasach maidir leis an iarratas
beartaithe agus, go háirithe—

(a) maidir leis na nósanna imeachta atá i
gceist i dtaca le hiarratas den sórt sin a
dhéanamh, agus

(b) maidir leis na cúinsí, is cúinsí a
bhaineann le pleanáil chuí agus le
forbairt inchothaithe nó leis an
gcomhshaol, a bhféadfadh, i dtuairim
an Bhoird, baint a bheith acu lena
bhreith i ndáil leis an iarratas.

(3) Féadfaidh iarratasóir ionchasach a iarraidh
ar an mBord tuairim arna hullmhú ag an mBord a
thabhairt dó nó di i scríbhinn maidir leis an
bhfaisnéis a bheidh ag teastáil i ráiteas tionchair
timpeallachta i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe;
ar iarraidh den sórt sin a fháil, déanfaidh an Bord,
tar éis dul i gcomhairle leis an iarratasóir
ionchasach agus le cibé comhlachtaí a shonróidh
an tAire chun na críche sin, é a chomhlíonadh a
luaithe is indéanta.

(4) Déanfaidh iarratasóir ionchasach—

(a) chun críocha comhchomhairliúchán faoi
fho-alt (1), agus

(b) chun go gcomhlíonfaidh an Bord
iarraidh faoi fho-alt (3),

dóthain faisnéise a sholáthar don Bhord i ndáil leis
an bhforbairt bheartaithe chun a chumasú don
Bhord an fhorbairt bheartaithe a mheasúnú.

(5) Ní dochar—

(a) comhchomhairliúcháin a dhéanamh faoi
fho-alt (1), ná

(b) tuairim a sholáthar faoi fho-alt (3),

do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid
faoin Acht seo nó faoi rialacháin faoin Acht seo,
nó faoi aon achtachán eile, ag an mBord agus ní
féidir brath orthu sa phróiseas pleanála foirmiúil
nó in imeachtaí dlí.

(6) Coimeádfaidh an Bord taifead i scríbhinn ar
aon chomhchomhairliúcháin faoin alt seo i ndáil le
forbairt bheartaithe, lena n-áirítear ainmneacha na
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ndaoine sin a bhí páirteach sna
comhchomhairliúcháin, agus déanfar cóip den
taifead sin a chur agus a choinneáil leis na
doiciméid lena mbaineann aon iarratas i leith na
forbartha beartaithe.

(7) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin, dul i
gcomhairle le haon duine a bhféadfadh, i dtuairim
an Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici is iomchuí
chun críocha comchomhairliúchán faoin alt seo i
ndáil le forbairt bheartaithe.”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an Sceideal seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh an Séú Sceideal:

Alt 37A. “AN SEACHTÚ SCEIDEAL

Forbairtí Bonneagair chun críocha ailt 37A agus
37B

Bonneagar Fuinnimh

1.— Forbairt arb éard í aon cheann de na nithe
seo a leanas nó ar chun críocha aon cheann de na
nithe seo a leanas í:

—Suiteáil chun peitriliam nó gás nádúrtha a
asbhaint ar tír mór.

—Scaglann amhola (gan gnóthas nach monaraíonn
ach bealadh ó amhola amháin a áireamh) nó
suiteáil chun 500 tona guail nó scealla
bhiotúmanaigh nó níos mó a ghású agus a
leachtú in aghaidh an lae.

—Stáisiún cumhachta teirmí nó suiteáil dócháin
eile arb é 300 meigeavata nó níos mó an t-
aschur iomlán fuinnimh as nó aisti.

—Suiteáil tionscail chun leictreachas, gal nó uisce
te a tháirgeadh arb é 300 meigeavata nó níos
mó an t-aschur teasa aisti.

—Suiteáil tionscail chun gás, gal nó uisce te a
iompar arb é 300 meigeavata nó níos mó an
t-aschur teasa ionchasach aisti, nó chun
fuinneamh leictreach a tharchur trí cháblaí
lasnairde, i gcás inarbh é 220 cileavolta nó
níos mó an voltas, ach gan aon fhorbairt
bheartaithe dá dtagraítear in alt 182A(1) a
áireamh.

—Píblíne ola agus aon teirminéil ghaolmhara, aon
fhoirgnimh ghaolmhara agus aon suiteálacha
gaolmhara, i gcás inar mhó ná 20 ciliméadar
fad na píblíne (cibé acu mar a cuireadh ar fáil
i dtosach í nó mar a leathnaíodh í).
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—Suiteáil chun gás nádúrtha a stóráil ar an
dromchla, i gcás inar mhó ná 200 tona an
luchtmhaireacht.

—Suiteáil chun gáis indóite a stóráil faoi thalamh,
i gcás inar mhó ná 200 tona an
luchtmhaireacht.

—Suiteáil chun ola nó gual a stóráil ar an
dromchla, i gcás inar mhó ná 100,000 tona
an luchtmhaireacht.

—Suiteáil chun fuinneamh hidrileictreach a
tháirgeadh arb é 300 meigeavata nó níos mó
an t-aschur aisti, nó i gcás inarbh é 30 heicteár
nó níos mó achar dromchla nua nó
leathnaithe an uisce ghaibhnithe, nó i gcás ina
mbeadh athrú 30 faoin gcéad sa sreabhadh
uasta, íosta nó meánach i bpríomhchainéal
na habhann.

—Suiteáil chun leas a bhaint as cumhacht na
gaoithe chun fuinneamh a tháirgeadh (feirm
ghaoithe) ag a bhfuil níos mó ná 50 tuirbín nó
ag a bhfuil aschur iomlán is mó ná 100
meigeavata.

—Teirminéal, foirgneamh nó suiteáil ar tír mór,
cibé acu os cionn talún nó faoi thalamh, atá
bainteach le saoráid stórála gáis nádúrtha, i
gcás inar mhó ná 1mscm an luchtmhaireacht.

—Teirminéal, foirgneamh nó suiteáil ar tír mór,
cibé acu os cionn talún nó faoi thalamh, atá
bainteach le saoráid GNL agus, chun críche
na forála seo, ciallaíonn ‘saoráid GNL’
teirminéal a úsáidtear chun gás nádúrtha a
leachtú nó chun gás nádúrtha leachtaithe a
allmhairiú, a aslódáil agus a athghású, lena n-
áirítear seirbhísí coimhdeacha.

Bonneagar Iompair

2.— Forbairt arb éard í aon cheann díobh seo
a leanas nó ar chun críocha aon cheann díobh seo
a leanas í:

—Saoráid trasloingsithe idirmhódúil, teirminéal
idirmhodúil nó saoráid paisinéirí nó earraí ar
mhó ná 5 heicteár d’achar a bheadh inti nó
ann, i ngach cás.

—Teirminéal, foirgneamh nó suiteáil atá
bainteach le hiarnród fadscríobach, le
trambhealach, le hiarnród dromchla, ardaithe
nó faoi thalamh nó le hiarnród a fhaigheann
tacaíocht ó línte crochta nó línte comhchosúla
de chineál áirithe, a úsáidtear go hiomlán nó
go formhór chun paisinéirí a iompar, ach gan
aon oibreacha iarnróid beartaithe dá
dtagraítear in alt 37(3) den Acht Iompair
(Bonneagar Iarnróid) 2001 (arna leasú leis an
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Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar
Straitéiseach) 2006) a áireamh.

—Aerfort (ag a bhfuil líon nach lú ná 2 mhilliún
cás d’úsáid ag paisinéirí in aghaidh na bliana)
nó aon rúidbhealach, innillbhealach, piara,
carrchlós, teirminéal nó saoráid nó suiteáil
eile a bhaineann leis (cibé acu maidir le trácht
paisinéirí nó le trácht lasta).

—Suiteáil cuain nó calafoirt—

(a) inarbh é 20 heicteár nó níos mó achar, nó
achar breise, an uisce a bheadh faoi iamh, nó

(b) a mbeadh míntíriú 5 heicteár talún nó níos
mó i gceist léi, nó

(c) a mbeadh foirgniú cé amháin nó níos mó, a
bheadh, nó a mbeadh gach ceann acu, níos faide
ná 100 méadar, nó

(d) a bhféadfadh soitheach breis agus 1350 tona
teacht isteach inti.

Bonneagar Comhshaoil

3.— Forbairt arb éard í aon cheann díobh seo
a leanas nó ar chun críocha aon cheann díobh seo
a leanas í:

—Suiteáil diúscartha dramhaíola maidir le
dramhaíl ghuaiseach lena mbaineann Treoir
91/689/CEE ón gComhairle1 (seachas suiteáil
diúscartha dramhaíola tionscail a bheidh
comhtháite i saoráid tionscail is mó)—

(a) chun í a loscadh, nó

(b) chun cóireáil cheimiceach (de réir bhrí
Iarscríbhinn IIA a ghabhann le Treoir 75/442/CEE
ón gComhairle2 faoi cheannteideal D9) a
dhéanamh uirthi, nó

(c) chun í a úsáid mar líonadh talún.

—Suiteáil diúscartha dramhaíola—

(a) chun dramhaíl neamhghuaiseach a loscadh,
nó

(b) chun cóireáil cheimiceach (de réir bhrí
Iarscríbhinn IIA a ghabhann le Treoir 75/442/CEE
ón gComhairle2 faoi cheannteideal D9) a
dhéanamh ar dhramhaíl neamhghuaiseach,

a bhfuil cumas inti chun breis agus 100,000 tona a
ghlacadh isteach go bliantúil.

1O.J. Uimh. L377/20 31.12.1991
2O.J. Uimh. L194/39 25.7.1975
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—Suiteáil chun dramhaíl a dhiúscairt, a chóireáil
nó a aisghabháil a bhfuil cumas inti chun breis
agus 100,000 tona a ghlacadh isteach go
bliantúil.

—Scéim astógála screamhuisce nó scéim
athluchtaithe screamhuisce shaorga, i gcás
inarb ionann agus 2 mhilliún méadar ciúbach,
nó inar mó ná sin, an toirt bhliantúil uisce a
astógtar nó a athluchtaítear.

—Aon oibreacha chun acmhainní uisce a aistriú
idir abhantracha, i gcás inar mhó ná 2
mhilliún méadar ciúbach an toirt bhliantúil
uisce a astógtar nó a athluchtaítear.

—Gléasra cóireála dramhuisce a bhfuil cumas is
mó ná coibhéis daonra 10,000 ann agus, chun
críche na forála seo, cinnfear coibhéis daonra
de réir Airteagal 2, pointe 6, de Threoir
91/271/CEE ón gComhairle3.

—Láithreán sil-leagtha sloda a bhfuil cumas ann
chun 50,000 tona sloda (is sloda fliuch) a shil-
leagan go bliantúil.

—Aon oibreacha canálaithe nó faoisimh tuile más
rud é—

(a) gur mhó ná 1000 heicteár gar-fho-
dhobharcheantar craobh-aibhneach na n-
oibreacha beartaithe (eadhon, an difríocht idir na
dobharcheantair chraobh-aibhneacha ag pointe
uachtarach agus pointe íochtarach na n-
oibreacha), nó

(b) go ndéanfaí difear do níos mó ná 20
heicteár de bhogach, nó

(c) gurbh fhaide ná 2 chiliméadar fad an
chainéil abhann ar a bhfuil oibreacha beartaithe.

—Damba nó suiteáil eile atá deartha chun uisce
a choinneáil siar nó a stóráil go buan nó go
fadtéarmach, i gcás inarbh é 30 heicteár nó
níos mó, achar nua nó leathnaithe an uisce
ghaibhnithe nó i gcás inar mhó ná 10 milliún
méadar ciúbach méid nua nó méid breise
uisce a choinneofaí siar nó a stórálfaí.

—Suiteáil d’uiscerianta os cionn talún a mbeadh
trastomhas 1,000 milliméadar nó níos mó agus
fad 500 méadar nó níos mó ag gach ceann
díobh.

—Aon oibreacha cósta chun creimeadh a
chomhrac nó oibreacha muirí a d’fhéadfadh
an cósta a athrú trí chladáin, muirmhúrtha,
lamairní, agus oibreacha cosanta mara eile,
mar shampla, a fhoirgniú, más rud é gurbh

3O.J. Uimh. L135/40 30.5.1991
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fhaide ná 1 chiliméadar fad an chósta ar a
dtarlódh na hoibreacha, i ngach cás, ach gan
cothabháil ná athfhoirgniú oibreacha den sórt
sin nó oibreacha is gá chun críocha éigeandála
a áireamh.”.

CUID 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht (lena n-áirítear leasuithe de
dhroim Chuid 2)

6.—Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “Aire”:

“ciallaíonn ‘Straitéis Spáis Náisiúnta’ an ‘Straitéis Spáis
Náisiúnta: 2002-2020’ a d’fhoilsigh an Rialtas an 28
Samhain 2002, nó aon doiciméad arna fhoilsiú ag an
Rialtas lena leasaítear an Straitéis sin nó a chuirtear in
ionad na Straitéise sin;”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “páirtí in achomharc nó i dtarchur”:

“ciallaíonn ‘cead’ cead arna dheonú faoi alt 34 nó 37G, de
réir mar is cuí;”,

(c) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “gnóthaire reachtúil”:

“ciallaíonn ‘píblíne gháis íos-srutha straitéiseach’ aon
phíblíne gháis bheartaithe, seachas píblíne gháis uas-
srutha, atá deartha lena hoibriú ag 16 bhar nó níos mó
agus is faide ná 20 ciliméadar ar a fad;

ciallaíonn ‘forbairt bonneagair straitéisigh gáis’ aon
fhorbairt bheartaithe arb éard í píblíne gháis íos-srutha
straitéiseach nó píblíne gháis uas-srutha straitéiseach, agus
críochfoirt ghaolmhara, foirgnimh ghaolmhara agus
suiteálacha gaolmhara, cibé acu os cionn talún nó faoi
thalamh, lena n-áirítear aon phíopa sceite gaolmhar, nó
aon fhorbairt bheartaithe chun críocha an chéanna;

ciallaíonn ‘forbairt bonneagair straitéisigh’—

(a) aon fhorbairt bheartaithe a bhfuil fógra arna
sheirbheáil ina leith faoi alt 37B(4)(a),

(b) aon fhorbairt bheartaithe ag údarás áitiúil dá
dtagraítear in alt 175(1) nó 226(6),

(c) aon fhorbairt bheartaithe dá dtagraítear in alt
181A(1),

(d) aon fhorbairt bheartaithe dá dtagraítear in alt
182(A)1,

(e) aon fhorbairt bonneagair straitéisigh gáis
bheartaithe dá dtagraítear in alt 182C(1),
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(f) aon scéim nó aon fhorbairt bóthair bheartaithe
dá dtagraítear in alt 215,

(g) aon oibreacha iarnróid beartaithe dá dtagraítear
in alt 37(3) den Acht Iompair (Bonneagar
Iarnróid) 2001 (arna leasú leis an Acht um
Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar
Straitéiseach) 2006), nó

(h) aon fháil éigeantach talún dá dtagraítear in alt
214, 215A nó 215B is fáil a bhaineann le
forbairt arna sonrú in aon cheann de na
míreanna sin roimhe seo den mhíniú seo;

ciallaíonn ‘Rannán Bonneagair Straitéisigh’ an rannán den
Bhord dá dtagraítear in alt 112A(1);

ciallaíonn “píblíne gháis uas-srutha straitéiseach” an
oiread sin d’aon phíblíne gháis a bheartaítear a oibriú nó
a fhoirgniú—

(a) mar chuid de thionscadal táirgthe gáis, nó

(b) chun gás nádúrtha neamhphróiseáilte a iompar
ó thionscadal amháin nó níos mó den sórt sin
chuig gléasra próiseála nó críochfort próiseála
nó críochfort calaíochta cósta deiridh,

agus atá suite i limistéar feidhme nó i limistéir fheidhme
údaráis pleanála nó údarás pleanála;”,

agus

(d) sna mínithe ar “struchtúr neamhúdaraithe”, “úsáid
neamhúdaraithe” agus “oibreacha neamhúdaraithe”, trí
“nó faoi alt 34 nó 37G den Acht seo” a chur in ionad “nó
faoi alt 34 den Acht seo” gach áit a bhfuil na focail sin.

7.—Leasaítear alt 7(2) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh mhír (t):

“(tt) sonraí aon fhorbartha dá dtagraítear in alt
179(4)(b),”.

8.—(1) Leasaítear alt 34(4) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a
leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) coinníollacha chun rialáil a dhéanamh ar fhorbairt nó
úsáid aon talún atá tadhlach leis an talamh atá le
forbairt, atá ag teagmháil leis, nó atá in aice leis, agus
atá faoi rialú an iarratasóra, más rud é maidir leis na
coinníollacha a fhorchur, go bhfeicfear don údarás
pleanála—

(i) gur fóirsteanach sin chun críocha na forbartha a
údaraítear leis an gcead, nó i dtaca leis an
bhforbairt sin, nó

(ii) gur cuí sin, i gcás gurb éard atá in aon ghné nó
airí den talamh sin atá tadhlach leis an talamh
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atá le forbairt, atá ag teagmháil leis, nó atá in
aice leis, taitneamhacht don phobal nó do chuid
den phobal, chun an taitneamhacht sin a
chaomhnú don phobal nó don chuid sin den
phobal (agus nach mbeadh d’éifeacht le forchur
coinníollacha chun na críche sin ualach míchuí a
leagan ar an duine ar ina fhabhar nó ina fabhar
a oibríonn an cead);”.

(2) Leasaítear alt 34(5) den Phríomh-Acht trí “an duine atá ag
déanamh na forbartha; mura féidir leis an údarás pleanála agus an
duine sin comhaontú ar an ní, féadfar an ní a tharchur chuig an
mBord le breith a thabhairt air” a chur in ionad “an duine dá
ndeonaítear an cead agus, cheal comhaontú, go mbeidh an ní le
tarchur chuig an mBord le breith a thabhairt air”.

9.—Leasaítear alt 35 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas
a chur in ionad fho-ailt (4) go (6):

“(4) Má mheasann an t-údarás pleanála go bhfuil forais
mhaithe ann chun go mbeidh ar a chumas teacht ar an tuairim
faoi fho-alt (1) i ndáil le hiarratas ar chead i leith na forbartha
lena mbaineann agus, dá réir sin, an chumhacht faoi fho-alt (5)
a fheidhmiú chun an cead sin a dhiúltú, déanfaidh sé fógra i
scríbhinn a sheirbheáil ar an iarratasóir á rá sin agus maidir leis
an bhfógra sin—

(a) sonrófar ann na mainneachtainí i dtaca le
comhlíonadh atá ar intinn ag an údarás a chur i
gcuntas maidir le feidhmiú beartaithe na cumhachta
sin, agus

(b) iarrfar ann ar an iarratasóir aighneachtaí a dhéanamh
chuig an údarás, laistigh de thréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra, i dtaobh cad chuige a
mheasann an t-iarratasóir nár chóir don údarás an
chumhacht sin a fheidhmiú (cibé acu toisc go maíonn
an t-iarratasóir go bhfuil tuairimí an údaráis
mícheart i ndáil leis an iarratasóir nó le haon duine
eile do chomhlíonadh ceada a tugadh roimhe sin, nó
do chomhlíonadh aon choinníll a bhfuil an cead sin
faoina réir, nó nach bhfuil forais mhaithe ann chun
teacht ar an tuairim faoi fho-alt (1)).

(5) Más rud é, tar éis dó aon aighneachtaí a dhéanfar chuige
de réir fógra faoi fho-alt (4) a bhreithniú, go dtéann an t-údarás
pleanála ar aghaidh chun teacht ar an tuairim faoi fho-alt (1) i
ndáil leis an iarratas lena mbaineann, tabharfaidh sé breith go
ndiúltóidh sé an cead lena mbaineann a dheonú agus
tabharfaidh sé fógra dá réir sin don iarratasóir.

(6) Féadfaidh an t-iarratasóir, laistigh de 8 seachtain ón tráth
a gheobhaidh sé nó sí an fógra sin, d’ainneoin ailt 50 agus 50A,
iarratas, trí fhoriarratas iar bhfógra chuig an údarás pleanála, a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú ag neamhniú bhreith
an údaráis pleanála agus, ar an iarratas sin a éisteacht, féadfaidh
an Ard-Chúirt, de réir mar is cuí léi, breith an údaráis a
dhaingniú, an bhreith a neamhniú agus a ordú don údarás
iarratas an iarratasóra ar chead pleanála a bhreithniú gan
féachaint d’fhorálacha an ailt seo nó cibé ordú eile is cuí léi
a dhéanamh.
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(6A) Más rud é, de bhun fho-alt (6), go n-ordóidh an Ard-
Chúirt don údarás pleanála iarratas an iarratasóra ar chead
pleanála a bhreithniú gan féachaint d’fhorálacha an ailt seo,
tabharfaidh an t-údarás pleanála a bhreith ar an iarratas laistigh
den tréimhse 8 seachtain ón dáta a dhéanfar an t-ordú ón Ard-
Chúirt maidir leis an ní a chomhlánú ach tá an fo-alt seo faoi
réir fhorálacha alt 34(8) mar a chuirtear chun feidhme iad maidir
leis an gcás sin roimhe seo le fo-alt (6B).

(6B) Chun críocha an cháis sin roimhe seo beidh feidhm ag
forálacha alt 34(8) fara na modhnuithe seo a leanas:

(a) i mír (a) d’alt 34(8), i ndiaidh “mhíreanna (b), (c), (d)
agus (e)”, cuirfear isteach “agus alt 35(6A)”;

(b) in ionad na tagartha i mír (b) d’alt 34(8) do “8
seachtain tar éis iarratas pleanála a fháil” cuirfear “8
seachtain ón dáta a dhéanfar ordú na hArd-Chúirte
maidir leis an ní a chomhlánú”;

(c) i mír (f) d’alt 34(8), i ndiaidh “mír (a), (b), (c), (d) nó
(e)”, cuirfear isteach “, den tréimhse a shonraítear in
alt 35(6A) nó, de réir mar a bheidh, den tréimhse a
shonraítear i mír (b), (c), (d) nó (e), mar a chuirtear
an mhír sin chun feidhme de bhua alt 35(6B)”; agus

(d) aon mhodhnuithe eile is gá.

(6C) Ní fhéadfar aon achomharc a dhéanamh chuig an
mBord i gcoinne breithe ó údarás pleanála chun diúltú cead
pleanála a dheonú faoi fho-alt (5).”.

10.—Leasaítear alt 37(4) den Phríomh-Acht trí na míreanna seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) D’ainneoin fho-alt (1), beidh comhlacht nó eagraíocht
dá dtagraítear i mír (d) i dteideal achomharc a
dhéanamh chuig an mBord i gcoinne breithe ag
údarás pleanála ar iarratas ar fhorbairt (is forbairt ar
ceanglaíodh ina leith ráiteas tionchair timpeallachta
a chur faoi bhráid an údaráis pleanála de réir alt 172)
roimh dheireadh na tréimhse cuí de réir bhrí an fho-
ailt sin.

(d) Is comhlacht nó eagraíocht (nach údarás Stáit, údarás
poiblí ná comhlacht nó gníomhaireacht rialtasach) an
comhlacht nó an eagraíocht a luaitear i mír (c)—

(i) a mbaineann a chuid nó a cuid aidhmeanna nó
cuspóirí le caomhnú an chomhshaoil a chur
chun cinn,

(ii) a bheidh, le linn na tréimhse 12 mhí roimh an
achomharc a dhéanamh, tar éis na haidhmeanna
nó na cuspóirí sin a shaothrú, agus

(iii) a chomhlíonann cibé ceanglais bhreise (más ann)
a fhorordaítear faoi mhír (e).

(e) Féadfaidh an tAire ceanglais bhreise a fhorordú nach
mór do chomhlacht nó d’eagraíocht den chineál sin



[2006.] [Uimh. 27.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006.

roimhe seo a chomhlíonadh d’fhonn achomharc a
dhéanamh faoi mhír (c), ar ceanglais de chineál
ginearálta iad chun trédhearcacht agus cuntasacht a
chur chun cinn maidir le hoibriú na n-eagraíochtaí
sin, lena n-áirítear ceanglais—

(i) i ndáil lena chomhaltas nó lena comhaltas,

(ii) go mbeidh saothrú a chuid nó a cuid aidhmeanna
nó cuspóirí ar shlí eile seachas le haghaidh
brabúis,

(iii) i ndáil le pearsantas dlíthiúil sonraithe a bheith
aige nó aici agus le bunreacht nó rialacha a
bheith aige nó aici,

(iv) go mbeadh an réimse caomhnaithe comhshaoil
lena mbaineann a chuid nó a cuid aidhmeanna
nó cuspóirí iomchuí maidir leis an aicme ní ar di
an bhreith is ábhar don achomharc.

(f) Féadfaidh an Bord aon achomharc arna dhéanamh
faoi mhír (c) a dhíbhe i gcás go measfaidh sé nach
gcomhlíonann an comhlacht nó an eagraíocht lena
mbaineann ceanglais mhír (d)(i), (ii) nó (iii).”.

11.—Leasaítear alt 38(2) den Phríomh-Acht trí “ná do na
hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 go 2003” a chur isteach i
ndiaidh “na rialacháin sin,”.

12.—Leasaítear alt 41 den Phríomh-Acht—

(a) trí “alt 34, 37 nó 37G” a chur in ionad “ailt 34 agus 37”
gach áit a bhfuil na focail sin, agus

(b) trí “nó an Bord” a chur isteach i ndiaidh “an t-údarás
pleanála”.

13.—Déantar na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 50 den
Phríomh-Acht:

“Athbhreithniú
breithiúnach ar
iarratais,
achomhairc,
tarchuir agus
nithe eile.

50.—(1) I gcás go n-eascróidh ceist dlí ar aon ní
is cúram don Bhord, féadfaidh an Bord an cheist
a tharchur chuig an Ard-Chúirt le breith a
thabhairt uirthi.

(2) Ní dhéanfaidh duine bailíocht aon bhreithe
nó gnímh eile—

(a) a thabharfaidh nó a dhéanfaidh údarás
pleanála, údarás áitiúil nó an Bord i
gcomhlíonadh nó i gcomhlíonadh
airbheartaithe feidhme faoin Acht seo,

(b) a thabharfaidh nó a dhéanfaidh an Bord
i gcomhlíonadh nó i gcomhlíonadh
airbheartaithe feidhme arna haistriú
faoi Chuid XIV, nó

45

Cd.3 A.10

Leasú ar alt 38 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 41 den
Phríomh-Acht.

Athbhreithniú
breithiúnach ar
nithe áirithe agus
ceisteanna dlí a
eascróidh i nithe
áirithe a
chinneadh.



Cd.3 A.13

46

[Uimh. 27.] [2006.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006.

(c) a thabharfaidh nó a dhéanfaidh údarás
áitiúil i gcomhlíonadh nó i
gcomhlíonadh airbheartaithe feidhme
arna tabhairt le hachtachán a
shonraítear in alt 214 agus a bhaineann
le fáil éigeantach talún,

a cheistiú ar shlí seachas ar mhodh iarratais ar
athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de
Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de
1986) (‘an tOrdú’).

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2)(a) maidir le ceadú
nó toiliú dá dtagraítear i gCaibidil I nó II de
Chuid VI.

(4) Féadfaidh údarás pleanála, údarás áitiúil nó
an Bord, aon tráth tar éis iarratas a dhéanamh ar
chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach ar aon bhreith nó gníomh eile lena
mbaineann fo-alt (2) agus atá bainteach le ní a
bheidh, de thuras na huaire, os comhair an údaráis
nó an Bhoird, de réir mar a bheidh, iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun na
himeachtaí a bhac go dtí go dtabharfaidh an t-
údarás nó an Bord breith i ndáil leis an ní lena
mbaineann.

(5) Ar iarratas den sórt sin a dhéanamh,
féadfaidh an Ard-Chúirt, i gcás go measfaidh sí go
bhfuil an ní atá os comhair an údaráis nó an
Bhoird laistigh de dhlínse an údaráis nó an Bhoird,
ordú a dhéanamh chun na himeachtaí lena
mbaineann a bhac ar cibé téarmaí is cuí léi.

(6) Faoi réir fho-alt (8), déanfar iarratas ar
chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach faoin Ordú i leith breithe nó gnímh
eile lena mbaineann fo-alt (2)(a) laistigh den
tréimhse 8 seachtain dar tosach dáta na breithe nó,
de réir mar a bheidh, an dáta a rinne an t-údarás
pleanála, an t-údarás áitiúil nó an Bord, de réir
mar a bheidh, an gníomh.

(7) Faoi réir fho-alt (8), déanfar iarratas ar
chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach faoin Ordú i leith breithe nó gnímh
eile lena mbaineann fo-alt (2)(b) nó (c) laistigh
den tréimhse 8 seachtain dar tosach an dáta a
rinneadh fógra i dtaobh na breithe nó an ghnímh
a sheoladh ar dtús (nó de réir mar a cheanglófar
faoin achtachán iomchuí, a ndéantar feidhmeanna
faoi a aistriú faoi Chuid XIV nó atá sonraithe in
alt 214, a fhoilsiú ar dtús).

(8) Maidir leis an tréimhse dá bhforáiltear i
bhfo-alt (6) nó (7) agus ar laistigh di a fhéadfar
iarratas ar chead dá dtagraítear san fho-alt sin a
dhéanamh, féadfaidh an Ard-Chúirt í a fhadú ach
ní dhéanfaidh sí amhlaidh ach amháin más
deimhin léi—
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(a) go bhfuil cúis mhaith dhóthanach ann
déanamh amhlaidh, agus

(b) nach raibh neart ag an iarratasóir ar an
bhfadú ar na himthosca ba chúis leis an
mainneachtain an t-iarratas ar chead a
dhéanamh laistigh den tréimhse dár
foráladh amhlaidh.

(9) Forléireofar tagairtí san alt seo don Ordú
mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Ordú arna
leasú nó arna ionadú (modhnaithe nó gan
mhodhnú) le rialacha cúirte.

Alt 50:
forálacha
forlíontacha.

50A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Cúirt’, nuair a úsáidtear é gan cháiliú,
an Ard-Chúirt (ach ní fhorléireofar an míniú seo
mar mhíniú a chiallaíonn nach bhfuil feidhm ag fo-
ailt (2) go (6) agus (9) maidir leis an gCúirt
Uachtarach d’fheidhmiú dlínse ar aon achomharc
a dhéanfar nó nach rialaíonn na fo-ailt sin an
céanna);

déanfar ‘Ordú’ a fhorléiriú de réir alt 50;

ciallaíonn ‘cead faoi alt 50’ cead chun iarratas a
dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach faoin
Ordú i leith breithe nó gnímh eile lena mbaineann
alt 50(2).

(2) Is trí fhoriarratas iar bhfógra (a bheidh
forasaithe sa tslí a shonraítear san Ordú i leith
foriarratais ex parte ar chead) a dhéanfar iarratas
ar chead faoi alt 50—

(a) má bhaineann an t-iarratas le breith a
thug údarás pleanála nó údarás áitiúil
nó le gníomh a rinne sé i gcomhlíonadh
nó i gcomhlíonadh airbheartaithe
feidhme faoin Acht seo, chuig an
údarás lena mbaineann agus, i gcás
breithe arna tabhairt nó gnímh eile
arna dhéanamh ag údarás pleanála ar
iarratas ar chead, chuig an iarratasóir
ar an gcead i gcás nach é nó í an t-
iarratasóir ar chead faoi alt 50,

(b) má bhaineann an t-iarratas le breith a
thug an Bord nó le gníomh eile a rinne
sé ar achomharc nó ar tharchur, chuig
an mBord agus chuig gach páirtí nó
gach páirtí eile, de réir mar a bheidh,
san achomharc nó sa tarchur,

(c) má bhaineann an t-iarratas le breith a
thug an Bord nó le gníomh eile a rinne
sé ar iarratas ar chead nó ar cheadú,
chuig an mBord agus chuig an
iarratasóir ar an gcead nó ar an gceadú
i gcás nach é nó í an t-iarratasóir ar
chead faoi alt 50,
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(d) má bhaineann an t-iarratas le breith a
thug an Bord nó údarás áitiúil nó le
gníomh eile a rinne sé i gcomhlíonadh
nó i gcomhlíonadh airbheartaithe
feidhme dá dtagraítear in alt 50(2)(b)
nó (c), chuig an mBord nó chuig an
údarás áitiúil lena mbaineann, agus

(e) chuig aon duine eile a bheidh sonraithe
chun na críche sin le hordú ón Ard-
Chúirt.

(3) Ní dheonóidh an Chúirt cead faoi alt 50
mura deimhin léi—

(a) go bhfuil forais shubstaintiúla ann chun
a mhaíomh go bhfuil an bhreith nó an
gníomh lena mbaineann neamhbhailí
nó gur ceart í nó é a neamhniú, agus

(b) (i) go bhfuil leas substaintiúil ag an
iarratasóir sa ní is ábhar don
iarratas, nó

(ii) i gcás go mbaineann an bhreith nó
an gníomh áirithe le forbairt a
shainaithnítear i rialacháin, nó
faoi rialacháin, arna ndéanamh
faoi alt 176, agus a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire, mar
fhorbairt a bhféadfadh éifeachtaí
suntasacha a bheith aici ar an
gcomhshaol, maidir leis an
iarratasóir—

(I) gur comhlacht nó eagraíocht
(seachas údarás Stáit, údarás
poiblí nó comhlacht nó
gníomhaireacht rialtasach) é
nó í a mbaineann a chuid nó
a cuid aidhmeanna nó
cuspóirí le caomhnú an
chomhshaoil a chur chun
cinn,

(II) go mbeidh sé nó sí, le linn na
tréimhse 12 mhí roimh dháta
an iarratais, tar éis na
haidhmeanna nó na cuspóirí
sin a shaothrú, agus

(III) go gcomhlíonann sé nó sí cibé
ceanglais (más ann) a bheadh
ar chomhlacht nó eagraíocht,
dá ndéanfadh sé nó sí
achomharc faoi alt 37(4)(c), a
chomhlíonadh de bhua alt
37(4)(d)(iii) (agus, chun na
críche sin, beidh feidhm ag
aon cheanglas a fhorordófar
faoi alt 37(4)(e)(iv) amhail is
dá mba thagairt don aicme ní
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ar di an bhreith nó an gníomh
is ábhar don iarratas ar chead
faoi alt 50 an tagairt san alt
sin don aicme ní ar di an
bhreith is ábhar don
achomharc).

(4) Ní bheidh leas substaintiúil chun críocha
fho-alt (3)(b)(i) teoranta do leas i dtalamh ná do
leas airgeadais eile.

(5) Má dheonaíonn an chúirt cead faoi alt 50,
ní sheasfar ar aon fhorais san iarratas ar
athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú seachas iad
sin a gcinnfidh an Chúirt gur forais shubstaintiúla
iad faoi fho-alt (3)(a).

(6) Féadfaidh an Chúirt, mar choinníoll chun
cead faoi alt 50 a dheonú, a cheangal ar an
iarratasóir ar chead den sórt sin gealltanas a
thabhairt i dtaobh damáistí.

(7) Is cinneadh críochnaitheach a bheidh i
gcinneadh na Cúirte maidir le hiarratas ar chead
faoi alt 50 nó maidir le hiarratas ar athbhreithniú
breithiúnach ar scór an cheada sin agus ní fhéadfar
aon achomharc a dhéanamh chun na Cúirte
Uachtaraí i gcoinne bhreith na Cúirte i gceachtar
cás ach amháin le cead ón gCúirt agus ní
dheonófar an cead sin ach amháin i gcás go
ndeimhneoidh an Chúirt go bhfuil ponc dlí a
ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil leis i gceist
sa bhreith uaithi agus gurb inmhianaithe ar
mhaithe le leas an phobail achomharc a dhéanamh
chun na Cúirte Uachtaraí.

(8) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (7) maidir le
cinneadh ón gCúirt a mhéid a bhaineann sé le ceist
i dtaobh bhailíocht aon dlí ag féachaint
d’fhorálacha an Bhunreachta.

(9) I gcás nach ndéanfar iarratas ar
athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú ach i leith
cuid de bhreith nó gníomh eile lena mbaineann alt
50(2), féadfaidh an Chúirt, más cuí léi, a dhearbhú
go bhfuil an chuid lena mbaineann nó aon fhoráil
di neamhbhailí nó féadfaidh sí an chuid lena
mbaineann nó aon fhoráil di a neamhniú gan a
dhearbhú go bhfuil an chuid eile den bhreith nó
gníomh eile nó den chuid den bhreith nó gníomh
eile neamhbhailí nó gan an chuid eile den bhreith
nó gníomh eile nó den chuid den bhreith nó
gníomh eile a neamhniú, agus má dhéanann an
Chúirt amhlaidh, féadfaidh sí aon leasuithe
iarmhartacha a dhéanamh ar an gcuid eile den
bhreith nó gníomh eile nó den chuid den bhreith
nó gníomh eile is cuí léi.

(10) Le linn don Chúirt iarratas ar chead faoi
alt 50 nó iarratas ar athbhreithniú breithiúnach ar
scór an cheada sin a chinneadh, gníomhóidh sí a
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luaithe is féidir i gcomhréir le riaradh an
cheartais.

(11) Ar achomharc in aghaidh cinnidh ón
gCúirt i leith iarratais dá dtagraítear i bhfo-alt
(10)—

(a) beidh dlínse ag an gCúirt Uachtarach an
ponc dlí a bheidh deimhnithe ag an
gCúirt faoi fho-alt (7), agus an ponc dlí
sin amháin, a chinneadh (agus cibé
ordú a leanann as an gcinneadh sin,
agus an t-ordú sin amháin, a dhéanamh
sna himeachtaí), agus

(b) le linn an t-achomharc a chinneadh,
gníomhóidh an Chúirt Uachtarach a
luaithe is féidir i gcomhréir le riaradh
an cheartais.

(12) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha
cúirte maidir le hiarratais ar chead faoi alt 50 agus
maidir le hiarratais ar athbhreithniú breithiúnach
ar scór ceada den sórt sin a éisteacht a luaithe is
féidir.”.

14.—Leasaítear alt 104(1) den Phríomh-Acht trí “9
ngnáthchomhalta” a chur in ionad “7 ngnáthchomhalta eile”.

15.—Leasaítear alt 106 den Phríomh-Acht—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus
(2):

“(1) Déanfaidh an tAire na 9 ngnáthchomhalta den
Bhord a cheapadh mar a leanas:

(a) ceapfar 2 chomhalta as measc daoine a bheidh
ainmnithe lena gceapadh amhlaidh ag cibé
eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
ionadaitheach do dhaoine a mbaineann a
ngairm nó a slí bheatha le pleanáil fhisiceach,
le hinnealtóireacht agus le hailtireacht agus a
bheidh forordaithe;

(b) ceapfar 2 chomhalta as measc daoine a bheidh
ainmnithe lena gceapadh amhlaidh ag cibé
eagraíochtaí ar cúram dóibh, i dtuairim an
Aire, forbairt eacnamaíochta, forbairt a
spreagadh agus a dhéanamh, bonneagar a
sholáthar nó talamh a fhorbairt nó atá
bainteach thairis sin leis an tionscal
foirgníochta agus a bheidh forordaithe;

(c) ceapfar 2 chomhalta as measc daoine a bheidh
ainmnithe lena gceapadh amhlaidh—

(i) ag cibé eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
ionadaitheach do leasanna rialtais áitiúil,
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(ii) ag cibé comhlachtaí atá ionadaitheach don
fheirmeoireacht, agus

(iii) ag cibé ceardchumainn,

agus a bheidh forordaithe;

(d) ceapfar 2 chomhalta as measc daoine a bheidh
ainmnithe lena gceapadh amhlaidh—

(i) ag cibé eagraíochtaí atá, i dtuairim an Aire,
ionadaitheach do dhaoine ar cúram dóibh
an comhshaol agus taitneamhachtaí a
chosaint agus a shlánchoimeád,

(ii) ag cibé comhlachtaí saorálacha agus
comhlachtaí a bhfuil cuspóirí carthanúla
acu,

(iii) ag cibé comhlachtaí a bhfuil, i dtuairim an
Aire, spéis ar leith acu i nithe a bhaineann
le forbairt tuaithe agus pobail áitiúil, le cur
chun cinn na Gaeilge nó le cur chun cinn
oidhreachta, na n-ealaíon agus cultúir nó
a bhfuil saineolas acu ar an gcéanna,

(iv) ag cibé comhlachtaí atá ionadaitheach do
dhaoine faoi mhíchumas, agus

(v) ag cibé comhlachtaí atá ionadaitheach do
dhaoine óga,

agus a bheidh forordaithe;

(e) ceapfar comhalta amháin as measc oifigigh an
Aire ar státseirbhísigh bhunaithe iad chun
críocha Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse
1956.

(2) Forordóidh an tAire 2 eagraíocht ar a laghad chun
críocha gach ceann de mhíreanna (a) go (d) d’fho-alt (1).”,

(b) i bhfo-alt (4), trí “mhír (a), (b), (c) nó (d)” a chur in ionad
“mhír (a), (b), (c), (d), (e) nó (f)”, agus

(c) i bhfo-alt (5), trí “de bhun fho-alt (1)(e)” a chur in ionad
“de bhun fho-alt (1)(g)”.

16.—Leasaítear alt 108(4) den Phríomh-Acht, i mír (a), trí “in alt
106(1)(e)” a chur in ionad “in alt 106(1)(g)”.

17.—Leasaítear alt 110 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Beidh ag an gcathaoirleach agus, faoi réir stiúradh
foriomlán an chathaoirligh nó i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt
(1A), ag an leaschathaoirleach araon an fheidhm arb éard í—

(a) a chinntiú go gcuirfear gnó an Bhoird i gcrích go
héifeachtúil, agus
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(b) a shocrú go ndéanfar gnó an Bhoird a dháileadh ar
a chomhaltaí.

(1A) Beidh na feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (1) le
comhlíonadh freisin ag an leaschathaoirleach i gcás nach mbeidh
an cathaoirleach ar fáil nó i gcás go mbeidh oifig an
chathaoirligh folamh.

(1B) Féadfaidh an cathaoirleach aon fheidhm a shannadh
d’aon ghnáthchomhalta is gá chun a chinntiú go gcuirfear gnó
an Bhoird i gcrích ar an gcaoi is fearr nó is éifeachtúla.

(1C) Déanfaidh an cathaoirleach, nó an leaschathaoirleach i
gcás nach mbeidh an cathaoirleach ar fáil nó i gcás go mbeidh
oifig an chathaoirligh folamh, gach beart praiticiúil chun a
chinntiú go bhfuil eagrú agus srathnú fhoireann agus acmhainní
an Bhoird de chineál a chumasóidh don Rannán Bonneagair
Straitéisigh a ghnó a chur i gcrích go dlúsúil.”.

18.—Leasaítear alt 112 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Ní dochar an t-alt seo d’alt 112A.”.

19.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 112 den
Phríomh-Acht:

“An Rannán
Bonneagair
Straitéisigh.

112A.—(1) Bunaítear rannán den Bhord ar a
dtabharfar an Rannán Bonneagair Straitéisigh ar
thosach feidhme alt 19 den Acht um Pleanáil agus
Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006.

(2) Maidir leis an rannán sin, is rannán é i
dteannta aon rannáin a bheidh comhdhéanta de
thuras na huaire faoi alt 112.

(3) Déanfaidh an Rannán Bonneagair
Straitéisigh—

(a) faoi réir fho-ailt (8) agus (9), aon ní a
chinneadh a bheidh le cinneadh ag an
mBord faoin Acht seo i ndáil le
forbairt bonneagair straitéisigh, agus

(b) aon ní eile a chinneadh a bheidh le
cinneadh ag an mBord faoin achtachán
seo nó faoi aon achtachán eile, lena n-
áirítear aon aicme achomharc nó
tarchur, a shannfaidh an cathaoirleach
nó an leaschathaoirleach dó ó am go
ham.

(4) Chun críche gnó de cheachtar den dá
chineál sin roimhe seo, beidh ag an Rannán
Bonneagair Straitéisigh feidhmeanna uile an
Bhoird.

(5) Is iad a bheidh sa Rannán Bonneagair
Straitéisigh an cathaoirleach agus an
leaschathaoirleach agus 3 ghnáthchomhalta eile a
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ainmneoidh an cathaoirleach chun bheith, de
thuras na huaire, ina gcomhaltaí den Rannán.

(6) Féadfaidh an cathaoirleach a údarú d’aon
ghnáthchomhalta eile gníomhú in ionad aon
chomhalta den Rannán Bonneagair Straitéisigh dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) i gcás go mbeidh an
comhalta deiridh sin as láthair.

(7) 3 is córam do chruinniú den Rannán
Bonneagair Straitéisigh.

(8) Féadfaidh—

(a) an cathaoirleach nó, má bhíonn sé nó sí
as láthair, an leaschathaoirleach, nó

(b) duine a bheidh ag gníomhú mar
chathaoirleach ag cruinniú den
Rannán,

aon tráth sula dtabharfaidh an Rannán breith,
breithniú aon ní a aistriú ón Rannán Bonneagair
Straitéisigh go dtí cruinniú de na comhaltaí uile
den Bhord a mbeidh fáil orthu, i gcás go measfaidh
sé nó sí go bhfuil castacht nó tábhacht ar leith ag
baint leis an ní.

(9) Féadfaidh an cathaoirleach, má mheasann
sé nó sí maidir leis na saincheisteanna a eascróidh
i leith aon cháis áirithe forbartha bonneagair
straitéisigh, nó aon aicme nó aicmí áirithe den chás
sin, nach bhfuil castacht nó tábhacht dhóthanach
ag baint leo chun gur cóir go ndéileálfaidh an
Rannán Bonneagair Straitéisigh leis an gcás sin nó
leis an aicme nó na haicmí sin cáis, féadfaidh sé nó
sí breithniú an cháis sin, nó breithniú na haicme
nó na n-aicmí sin cáis, a aistriú go dtí rannán eile
nó cuid eile den Bhord.”.

20.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 125 den Phríomh-
Acht:

“Achomhairc,
tarchuir agus
iarratais is
cúram don
Bhord.

125.—Beidh feidhm ag an gCaibidil seo—

(a) maidir le hachomhairc agus tarchuir
chun an Bhoird, agus

(b) a mhéid a fhoráiltear, maidir le
hiarratais a dhéanfar chuig an mBord
faoi alt 37E agus le haon ní eile is
cúram don Bhord,

ach ní bheidh feidhm aici maidir le hachomhairc
faoi alt 182(4)(b).”.

21.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 128 den Phríomh-
Acht:
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“Údaráis
pleanála do
chur
doiciméad, etc.
faoi bhráid an
Bhoird.

128.—(1) I gcás go ndéanfar achomharc nó
tarchur chun an Bhoird, déanfaidh an t-údarás
pleanála lena mbaineann, laistigh de thréimhse 2
sheachtain dar tosach an lá a chuirfidh an Bord
cóip den achomharc nó den tarchur chuige, na
nithe seo a leanas a chur faoi bhráid an Bhoird—

(a) i gcás achomhairc faoi alt 37—

(i) cóip den iarratas pleanála lena
mbaineann agus cóip d’aon
líníochtaí, léarscáileanna, sonraí,
fianaise, ráiteas tionchair
timpeallachta, staidéar eile i
scríbhinn nó faisnéis bhreise a
ghlac nó a fuair sé ón iarratasóir
de réir rialachán faoin Acht seo,

(ii) cóip d’aon aighneacht a rinneadh
nó d’aon tuairim a tugadh de réir
rialachán faoin Acht seo i leith an
iarratais pleanála,

(iii) cóip d’aon tuarascáil a d’ullmhaigh
an t-údarás pleanála, nó a
ullmhaíodh don údarás pleanála, i
ndáil leis an iarratas pleanála,
agus

(iv) cóip de chinneadh an údaráis
pleanála i leith an iarratais
pleanála agus cóip den fhógra i
dtaobh an chinnidh a tugadh don
iarratasóir;

(b) i gcás aon achomhairc nó tarchuir eile,
aon fhaisnéis nó doiciméid atá ina
sheilbh agus is iomchuí maidir leis an
ní sin.

(2) Féadfaidh an Bord, le linn achomharc nó
tarchur a chinneadh, aon aighneacht a luaitear, a
dhéantar nó a chuimsítear in aon doiciméad, nó
aon fhíoras nó tuairim a luaitear, a thugtar nó a
chuimsítear ann, nó aon fhaisnéis eile a chuirtear
faoi bhráid an Bhoird faoi fho-alt (1) a chur i
gcuntas.”.

22.—Déantar na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 134 (arna
leasú leis an Acht Rialtais Áitiúil 2001) den Phríomh-Acht:

“Éisteachtaí ó
bhéal ar
achomhairc, ar
tharchuir agus
ar iarratais.

134.—(1) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin,
achomharc, tarchur faoi alt 5 nó iarratas faoi alt
37E a éisteacht ó bhéal.

(2) (a) Féadfaidh páirtí in achomharc nó i
dtarchur faoi alt 5 nó iarratasóir faoi
alt 37E nó aon duine a dhéanfaidh
aighneacht nó a thabharfaidh tuairim
faoi alt 37E a iarraidh go ndéanfar an
t-achomharc, an tarchur nó an
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t-iarratas, de réir mar is cuí, a éisteacht
ó bhéal.

(b) (i) Is i scríbhinn chuig an mBord a
dhéanfar iarraidh go ndéanfar
achomharc, tarchur nó iarratas a
éisteacht ó bhéal agus beidh cibé
táille (más ann) a bheidh iníoctha
i leith na hiarrata de réir alt 144
ag gabháil léi.

(ii) Ní bhreithneoidh an Bord iarraidh
go ndéanfar achomharc, tarchur
nó iarratas a éisteacht ó bhéal
mura mbeidh cibé táille (más ann)
a bheidh iníoctha i leith na
hiarrata ag gabháil léi.

(c) (i) Déanfaidh achomharcóir éisteacht
ó bhéal ar achomharc faoi alt 37 a
iarraidh laistigh den tréimhse chuí
dá dtagraítear san alt sin agus ní
bhreithneoidh an Bord aon
iarraidh a gheobhaidh an Bord tar
éis dheireadh na tréimhse sin.

(ii) Más rud é, maidir le foráil den Acht
seo, seachas ailt 37 agus 254(6),
lena n-údaraítear achomharc a
dhéanamh chun an Bhoird, nach
gcumasaíonn sí achomharc a
dhéanamh ach amháin laistigh de
thréimhse shonraithe nó roimh
dheireadh tréimhse sonraithe nó
roimh lá sonraithe, ní fhéadfaidh
achomharcóir a iarraidh go
ndéanfar achomharc a éisteacht ó
bhéal ach amháin laistigh den
tréimhse shonraithe nó roimh
dheireadh na tréimhse sonraithe
nó roimh an lá sonraithe agus ní
bhreithneoidh an Bord aon
iarraidh ar éisteacht ó bhéal nach
mbeidh faighte amhlaidh ag an
mBord.

(iii) Maidir le hiarraidh ó dhuine a
dhéanfaidh tarchur, ó iarratasóir
faoi alt 37E nó ó achomharcóir
faoi alt 254(6) go ndéanfar an
tarchur, an t-iarratas nó an t-
achomharc, de réir mar a bheidh,
a éisteacht ó bhéal, beidh an
iarraidh sin ag gabháil leis an
tarchur, leis an iarratas nó leis an
achomharc, agus ní bhreithneoidh
an Bord aon iarraidh ar éisteacht
ó bhéal a gheobhaidh an Bord
seachas iarraidh a bheidh ag
gabháil leis an tarchur, leis an
iarratas nó leis an achomharc.
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(d) Maidir le hiarraidh ó pháirtí in
achomharc nó i dtarchur seachas an
t-achomharcóir, nó ó dhuine a
dhéanfaidh aighneacht nó a
thabharfaidh tuairim i ndáil le
hiarratas faoi alt 37E, go ndéanfar
achomharc nó tarchur a éisteacht ó
bhéal, déanfar í—

(i) i leith achomhairc nó tarchuir,
laistigh den tréimhse dá
dtagraítear in alt 129(2)(a) ar
laistigh di a fhéadfaidh an páirtí
aighneachtaí a dhéanamh chuig an
mBord nó tuairimí a thabhairt dó
i ndáil leis an achomharc nó leis
an tarchur,

(ii) i leith iarratais faoi alt 37E, laistigh
den tréimhse a shonrófar i bhfógra
faoin alt sin ar laistigh di a
fhéadfaidh an duine aighneachtaí
a dhéanamh chuig an mBord nó
tuairimí a thabhairt dó i ndáil leis
an iarratas,

agus ní bhreithneoidh an Bord aon
iarraidh den sórt sin a gheobhaidh an
Bord tar éis dheireadh na tréimhse sin.

(3) I gcás go n-iarrfar ar an mBord éisteacht ó
bhéal maidir le hachomharc, le tarchur nó le
hiarratas a thionól agus go socróidh sé an t-
achomharc, an tarchur nó an t-iarratas a
chinneadh gan éisteacht ó bhéal, déanfaidh an
Bord fógra maidir lena shocrú a sheirbheáil—

(a) ar an duine a d’iarr an éisteacht agus ar
gach páirtí eile san achomharc nó sa
tarchur nó, de réir mar is cuí, (mura
rud é gurbh é nó í an t-iarrthóir) ar an
iarratasóir faoi alt 37E, agus

(b) ar gach duine a rinne aighneachtaí chuig
an mBord nó a thug tuairimí dó i ndáil
leis an achomharc, leis an tarchur nó
leis an iarratas (nach é nó í an duine
arbh é nó í an t-iarrthóir).

(4) (a) Féadfar iarraidh ar éisteacht ó bhéal a
tharraingt siar tráth ar bith.

(b) Más rud é, tar éis iarraidh ar éisteacht ó
bhéal a tharraingt siar faoi mhír (a), go
mbeidh breith le tabhairt ar an
achomharc, ar an tarchur nó ar an
iarratas gan éisteacht ó bhéal,
tabharfaidh an Bord fógra go mbeidh
cinneadh le déanamh air amhlaidh—

(i) do gach páirtí eile san achomharc
nó sa tarchur nó, de réir mar is cuí,
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(mura rud é gurbh é nó í an duine
a tharraing an iarraidh siar) don
iarratasóir faoi alt 37E, agus

(ii) do gach duine a rinne aighneachtaí
chuig an mBord nó a thug tuairimí
dó (nach é nó í an duine a
tharraing an iarraidh siar).

Cumhacht
bhreise chun
éisteachtaí ó
bhéal a
thionól.

134A.—(1) I gcás go measann an Bord go
bhfuil sé riachtanach nó fóirsteanach chun
cinneadh a dhéanamh i leith aon cheann dá
fheidhmeanna faoin Acht seo nó faoi aon
achtachán eile, féadfaidh sé, dá lánrogha féin,
éisteacht ó bhéal a thionól, agus déanfaidh sé, i
dteannta aon cheanglas eile faoin Acht seo nó faoi
achtachán eile, de réir mar is cuí, an tuarascáil
agus aon mholtaí ón duine a bheidh ag tionól na
héisteachta ó bhéal a bhreithniú sula ndéanfaidh
sé an cinneadh sin.

(2) Beidh feidhm ag alt 135 maidir le haon
éisteacht ó bhéal a thionólfar de réir fho-alt (1)
agus forléireofar an t-alt sin dá réir sin.

(3) Is alt i dteannta alt 134 é an t-alt seo .”.

23.—Leasaítear alt 135 den Phríomh-Acht—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) go (3):

“(1) Féadfaidh an Bord nó fostaí de chuid an Bhoird a
bheidh údaraithe go cuí ag an mBord duine a shannadh
chun éisteacht ó bhéal maidir le hachomharc, le tarchur
nó le hiarratas a sheoladh thar ceann an Bhoird.

(2) Beidh rogha ag an duine a bheidh ag seoladh
éisteachta ó bhéal maidir le hachomharc, le tarchur nó le
hiarratas i dtaca leis an gcaoi a seolfar an éisteacht agus
seolfaidh sé nó sí an éisteacht go dlúsúil agus gan aon
fhoirmiúlacht mhíchuí (ach sin faoi réir aon ordacháin a
thabharfaidh an Bord faoi fho-alt (2A)).

(2A) Féadfaidh an Bord ordachán a thabhairt don
duine a bheidh ag seoladh na héisteachta ó bhéal go
gceanglóidh sé nó sí ar dhaoine a bhfuil ar intinn acu
láithriú ag an éisteacht na poncanna nó achoimre ar na
hargóintí a bheartaíonn siad a dhéanamh ag an éisteacht a
chur faoina bhráid nó faoina bráid, i scríbhinn agus sula
seolfar an éisteacht; i gcás go dtabharfar ordachán den sórt
sin, comhlíonfaidh an duine sin é (agus, dá réir sin,
cumasaítear dó nó di ceanglas den sórt sin a chur).

(2B) Faoi réir na bhforálacha sin roimhe seo, maidir
leis an duine a bheidh ag seoladh na héisteachta ó bhéal—

(a) socróidh sé nó sí an t-ord ina láithreoidh daoine
ag an éisteacht,
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(b) ceadóidh sé nó sí d’aon duine láithriú i bpearsa
nó duine eile a bheith aige nó aici chun
feidhmiú thar a cheann nó thar a ceann,

(c) féadfaidh sé nó sí teorainn a chur leis an
tréimhse ama ar lena linn a fhéadfaidh gach
duine poncanna nó argóintí (lena n-áirítear
argóintí lena mbréagnaítear argóintí a bheidh
déanta ag daoine eile ag an éisteacht) a
dhéanamh, nó fianaise daoine eile a cheistiú,
ag an éisteacht,

(d) féadfaidh sé nó sí diúltú cead a thabhairt chun
ponc nó argóint a dhéanamh más rud é—

(i) nár cuireadh an ponc nó achoimre ar an
argóint faoi bhráid an duine roimh ré de
réir ceanglais arna dhéanamh de bhun
ordacháin a tugadh faoi fho-alt (2A),

(ii) nach bhfuil an ponc nó an argóint iomchuí
maidir le hábhar na héisteachta, nó

(iii) go meastar gur gá sin chun nach ndéanfar
athrá míchuí ar an bponc céanna nó ar an
argóint chéanna,

(e) féadfaidh sé nó sí duine a éisteacht seachas
duine a rinne aighneachtaí chuig an mBord nó
a thug tuairimí dó i ndáil le hábhar na
héisteachta, má mheastar gur cuí ar mhaithe
leis an gceartas cead a thabhairt don duine
éisteacht a fháil.

(3) Féadfaidh duine a mbeidh éisteacht ó bhéal á
sheoladh aige nó aici maidir le haon achomharc, iarratas
nó tarchur a cheangal ar aon oifigeach d’údarás pleanála
nó d’údarás áitiúil aon fhaisnéis i ndáil leis an achomharc,
leis an iarratas nó leis an tarchur a thabhairt dó nó di, ar
faisnéis í a theastóidh uaidh nó uaithi le réasún chun
críocha an achomhairc, an iarratais nó an tarchuir, agus
beidh de dhualgas ar an oifigeach an ceanglas a
chomhlíonadh.”,

agus

(b) trí “achomharc, tarchur nó iarratas” a chur in ionad
“achomharc nó tarchur” i bhfo-ailt (4) agus (5) agus trí
“san achomharc, sa tarchur nó san iarratas” a chur in
ionad “san achomharc nó sa tarchur” i bhfo-alt (8) gach
áit a bhfuil na focail sin.

24.—Leasaítear alt 138(1) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a
leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) más rud é, tar éis forais an achomhairc nó an tarchuir
a bhreithniú nó aon ní eile a bhreithniú a
bhféadfaidh an Bord aird a thabhairt air de bhua an
Achta seo le linn déileáil leis an achomharc nó leis
an tarchur nó le linn an céanna a chinneadh, gurb é
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tuairim an Bhoird maidir leis an achomharc nó leis
an tarchur—

(i) go bhfuil sé cráiteach nó suaibhreosach nó nach
bhfuil substaint ná bunús leis, nó

(ii) go bhfuil sé á dhéanamh d’aon toisc le hintinn
moill a chur ar an bhforbairt nó le hintinn a
áirithiú go n-íocfaidh aon duine airgead,
bronntanais, comaoin nó aslach eile,”.

25.—Leasaítear alt 140 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) (a) Féadfaidh duine a rinne aon cheann díobh seo
a leanas—

(i) achomharc,

(ii) iarratas pleanála lena mbaineann
achomharc,

(iii) tarchur,

(iv) iarratas ar chead nó ar cheadú (de réir mar
is cuí) i leith forbartha bonneagair
straitéisigh,

an t-achomharc, an t-iarratas nó an tarchur a
tharraingt siar, i scríbhinn, tráth ar bith sula
dtabharfaidh an Bord breith ar an achomharc,
ar an iarratas nó ar an tarchur sin.

(b) A luaithe is féidir tar éis tarraingt siar a fháil,
tabharfaidh an Bord fógra maidir leis an
tarraingt siar do gach páirtí eile nó duine eile
a rinne aighneachtaí nó a thug tuairimí i ndáil
leis an achomharc, leis an iarratas nó leis an
tarchur.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí “iarratas ar chead nó ar cheadú (de
réir mar a bheidh) i leith forbartha bonneagair
straitéisigh,” a chur isteach i ndiaidh “iarratas pleanála
lena mbaineann achomharc,”.

26.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 143 den Phríomh-
Acht:

“Beidh aird ag
an mBord ar
bheartais agus
cuspóirí
áirithe.

143.—(1) Beidh aird ag an mBord, le linn dó
a fheidhmeanna a chomhlíonadh, ar na nithe seo
a leanas—

(a) na beartais agus na cuspóirí de thuras
na huaire, de chuid an Rialtais, údaráis
Stáit, an Aire, údarás pleanála agus
aon chomhlachta eile is údarás poiblí a
bhfuil baint, nó a bhféadfaidh baint a

59

Cd.3 A.24

Leasú ar alt 140
den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 143
den Phríomh-Acht.



Cd.3 A.26

Leasú ar alt 144
den Phríomh Acht.

Leasú ar alt 145
den Phríomh-Acht.

60

[Uimh. 27.] [2006.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006.

bheith, ag a fheidhmeanna le pleanáil
chuí agus le forbairt inchothaithe
cathracha, bailte nó limistéar eile,
uirbeach nó tuaithe,

(b) an leas náisiúnta agus aon éifeacht a
bheadh ar shaincheisteanna a bhfuil
tábhacht straitéiseach, eacnamaíoch nó
shóisialta leo don Stát mar gheall ar
chomhlíonadh a fheidhmeanna ag an
mBord, agus

(c) an Straitéis Spáis Náisiúnta agus aon
treoirlínte pleanála réigiúnacha a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

(2) San alt seo ciallaíonn ‘údarás poiblí’ aon
chomhlacht arna bhunú le reacht nó faoi reacht
a mbeidh sé dearbhaithe de thuras na huaire le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire gur údarás
poiblí é chun críocha an ailt seo.”.

27.—Leasaítear alt 144(1) den Phríomh Acht—

(a) trí “nó i ndáil le forbairt bonneagair straitéisigh (lena n-
áirítear iarratas faoi alt 146B nó ráiteas tionchair
timpeallachta a chur isteach faoi 146C)” a chur isteach i
ndiaidh “faoi alt 37(5)”, agus

(b) trí “le hachomhairc, le tarchuir agus le hiarratais” a chur
in ionad “le hachomhairc agus tarchuir”.

28.—Leasaítear alt 145(1) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a
leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) i gcás—

(i) go ndéanfar breith an údaráis pleanála i ndáil le
hachomharc nó le tarchur a dhaingniú nó a
athrú agus nach ngéillfidh an Bord, le linn an t-
achomharc nó an tarchur a chinneadh, do bhrí
na bhforas achomhairc nó tarchuir, nó

(ii) go ndéanfar an t-achomharc nó an tarchur a
chinneadh, a dhíbhe faoi alt 138 nó a tharraingt
siar faoi alt 140, agus go measfaidh an Bord, in
aon chás de na cásanna sin, go ndearnadh an t-
achomharc nó an tarchur le hintinn moill a chur
ar an bhforbairt nó go bhfaigheadh páirtí san
achomharc nó sa tarchur nó aon duine eile
gnóchan airgeadaíochta,

féadfaidh an Bord, más cuí leis é, a ordú don
achomharcóir nó don duine a dhéanfaidh an
tarchur—

(I) cibé suim a shonróidh an Bord, dá lánrogha féin,
a íoc leis an údarás pleanála mar chúiteamh don
údarás pleanála sa chaiteachas a bhain dó i ndáil
leis an achomharc nó leis an tarchur,



[2006.] [Uimh. 27.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006.

(II) cibé suim a shonróidh an Bord, dá lánrogha féin,
a íoc le haon pháirtí de na páirtithe san
achomharc nó sa tarchur mar chúiteamh don
pháirtí sa chaiteachas a bhain dó nó di i ndáil
leis an achomharc nó leis an tarchur, agus

(III) cibé suim a shonróidh an Bord, dá lánrogha féin,
a íoc leis an mBord mar chúiteamh don Bhord
faoi chomhair an chaiteachais a thabhaigh an
Bord i ndáil leis an achomharc nó leis an
tarchur.”.

29.—Leasaítear alt 146 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a
leanas a chur in ionad fho-ailt (3) agus (4):

“(3) Más rud é, le linn don Bhord aon ní a bhreithniú a
mbeidh breith le tabhairt aige air i gcomhlíonadh feidhme faoin
Acht seo nó faoi aon achtachán eile nó arna haistriú leis an Acht
seo nó le haon achtachán eile—

(a) go gceanglaítear air leis an Acht seo nó faoin Acht
seo, nó leis an achtachán eile sin nó faoin achtachán
eile sin, doiciméid, léarscáileanna, sonraí nó faisnéis
eile i ndáil leis an ní a sholáthar d’aon duine, nó

(b) gur cuí leis, i bhfeidhmiú a lánrogha féin, na
doiciméid, na léarscáileanna, na sonraí nó an
fhaisnéis sin (‘ábhar nó faisnéis iomchuí’) a sholáthar
d’aon duine,

tá feidhm ag fo-alt (4) maidir leis an gceanglas sin a
chomhlíonadh nó leis an soláthar sin i bhfeidhmiú na lánrogha
sin.

(4) Is leorchomhlíonadh ar an gceanglas dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) an Bord do dhéanamh an dá ní seo a leanas (nó, de
réir mar is cuí, féadfaidh an Bord, i bhfeidhmiú na lánrogha dá
dtagraítear san fho-alt sin, an dá ní seo a leanas a dhéanamh),
eadhon:

(a) an t-ábhar nó an fhaisnéis iomchuí a chur ar fáil lena
iniúchadh nó lena hiniúchadh—

(i) in oifigí an Bhoird nó in aon áit eile, nó

(ii) ar mhodh leictreonach;

agus

(b) a chur in iúl don duine lena mbaineann go bhfuil an
t-ábhar nó an fhaisnéis iomchuí ar fáil amhlaidh lena
iniúchadh nó lena hiniúchadh.

(5) Laistigh de 3 lá tar éis breith a thabhairt maidir le haon
ní a mbeidh breith le tabhairt aige maidir leis i gcomhlíonadh
feidhme faoin Acht seo nó faoi aon achtachán eile nó arna
haistriú leis an Acht seo nó le haon achtachán eile, maidir leis
na doiciméid a bhaineann leis an ní—

(a) déanfaidh an Bord iad a chur ar fáil lena n-iniúchadh
in oifigí an Bhoird ag daoine den phobal, agus
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(b) féadfaidh an Bord iad a chur ar fáil lena n-
iniúchadh—

(i) in aon áit eile, nó

(ii) ar mhodh leictreonach,

de réir mar is cuí leis an mBord.

(6) Déanfar cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-
alt (5) agus de shleachta as na doiciméid sin a chur ar fáil lena
gceannach in oifigí an Bhoird, nó i cibé áiteanna eile a chinnfidh
an Bord, ar tháille nach mó ná an costas réasúnach a ghabhann
leis an gcóip a dhéanamh.

(7) Déanfar na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a chur
ar fáil ar an modh dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt sin ar
feadh tréimhse 5 bliana ar a laghad dar tosach an tríú lá tar éis
don Bhord an bhreith a thabhairt ar an ní lena mbaineann.”.

30.—Déantar an Chaibidil seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Chaibidil III de Chuid VI den Phríomh-Acht:

“Caibidil IV

Cumhachtaí breise an Bhoird i ndáil le ceadanna, breitheanna,
ceaduithe, etc.

Leasuithe ar
cheadanna,
etc. de chineál
cléireachais nó
teicniúil.

146A.—(1) Faoi réir fho-alt (2)—

(a) féadfaidh údarás pleanála nó an Bord,
de réir mar is cuí, cead pleanála a
dheonaigh sé a leasú, nó

(b) féadfaidh an Bord aon bhreith a thug sé
i gcomhlíonadh feidhme faoin Acht
seo nó a aistrítear leis an Acht seo nó
faoi aon achtachán eile a leasú,

d’fhonn—

(i) aon earráid chléireachais ann nó inti a
cheartú,

(ii) a éascú aon ní a dhéanamh de bhun an
cheada nó na breithe i gcás go
bhféadfar a mheas le réasún go raibh
sé i gceist i bhforáil áirithe den chead
nó den bhreith nó i dtéarmaí an cheada
nó na breithe arna nglacadh ina n-
iomláine go ndéanfaí an ní sin ach nach
ndearnadh foráil maidir leis go
sainráite sa chead nó sa bhreith, nó

(iii) oibriú an cheada nó na breithe a éascú
thairis sin.

(2) Ní fheidhmeoidh údarás pleanála ná an
Bord na cumhachtaí faoi fho-alt (1) más rud é gurb
é an toradh a bheadh air sin, ina thuairim, athrú
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ábhartha ar théarmaí na forbartha is ábhar don
chead nó don bhreith lena mbaineann.

(3) Féadfaidh údarás pleanála nó an Bord, sula
dtabharfaidh sé breith i dtaobh na cumhachtaí faoi
fho-alt (1) a fheidhmiú i gcás áirithe, a iarraidh ar
aon duine aighneachtaí a dhéanamh chuige i ndáil
leis an ní is duine a rinne aighneachtaí chuig an
údarás pleanála nó chuig an mBord nó a thug
tuairimí don údarás pleanála nó don Bhord i ndáil
leis an gcead nó leis an ní eile lena mbaineann,
agus beidh aird aige ar aon aighneachtaí a
dhéanfar chuige ar scór na hiarrata sin.

(4) San alt seo folaíonn ‘téarma’ coinníoll.

An Bord
d’athrú
forbairt
bonneagair
straitéisigh ar
iarraidh a
bheith déanta
chuige.

146B.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) go (8) agus alt
146C, féadfaidh an Bord, ar iarraidh ó aon duine
a bhfuil forbairt bonneagair straitéisigh á déanamh
aige nó aici nó a bheartaíonn forbairt bonneagair
straitéisigh a dhéanamh, téarmaí na forbartha is
ábhar do chead pleanála, do cheadú nó do thoiliú
eile arna dheonú faoin Acht seo a athrú.

(2) (a) A luaithe is indéanta tar éis iarraidh den
sórt sin a bheith déanta, tabharfaidh an
Bord breith i dtaobh arbh ionann an
t-athrú lena mbaineann an iarraidh a
dhéanamh agus athrú ábhartha a
dhéanamh ar théarmaí na forbartha
lena mbaineann.

(b) Sula dtabharfaidh sé breith faoin bhfo-
alt seo, féadfaidh an Bord a iarraidh ar
aon duine nó ar aon aicme daoine is
cuí leis an mBord (is aicme a mbeidh
an pobal ar áireamh inti má chinneann
an Bord, sa chás áirithe, go mbeidh sé
ar áireamh amhlaidh) aighneachtaí a
dhéanamh chuige i ndáil leis an ní;
beidh aird ag an mBord ar aon
aighneachtaí a dhéanfar chuige ar scór
na hiarrata sin.

(3) Más í an bhreith a thugann an Bord maidir
leis an athrú a dhéanamh—

(a) nárbh ionann é agus athrú ábhartha a
dhéanamh ar théarmaí na forbartha
lena mbaineann, athróidh sé an cead
pleanála, an ceadú nó an toiliú eile dá
réir sin agus cuirfidh sé an t-athrú in
iúl don duine a rinne an iarraidh faoin
alt seo, agus don údarás pleanála nó do
gach údarás pleanála don limistéar nó
do na limistéir lena mbaineann,

(b) gurbh ionann é agus athrú ábhartha den
sórt sin a dhéanamh, cinnfidh sé cibé
acu—

(i) a dhéanfaidh sé an t-athrú,
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(ii) a dhéanfaidh sé athrú ar théarmaí
na forbartha lena mbaineann, ar
athrú é a bheadh éagsúil leis an
athrú lena mbaineann an iarraidh
(ach nach é a bheadh ann, i
dtuairim an Bhoird, athrú ar
théarmaí na forbartha a bheadh
níos suntasaí, ina iomláine, ná mar
a bheadh san athrú deiridh), nó

(iii) a dhiúltóidh sé an t-athrú a
dhéanamh.

(4) Sula ndéanfaidh sé cinneadh faoi fho-alt
(3)(b), cinnfidh an Bord—

(a) maidir leis an athrú a iarradh faoi fho-
alt (1), agus

(b) maidir le haon athrú malartach atá á
bhreithniú aige faoi fho-alt (3)(b)(ii),

an de mhéid agus de chineál é gur dhóigh go
mbeadh éifeachtaí suntasacha ag an athrú, dá
ndéanfaí é, ar an gcomhshaol (agus, chun na críche
sin, beidh breith chríochnaitheach tugtha ag an
mBord maidir le cad é méid agus cad é cineál aon
athraithe mhalartaigh a bhfuil sé ag breithniú
amhlaidh ina leith go ndéanfaidh sé é).

(5) Má chinneann an Bord, maidir le ceachtar
cineál athraithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) a
dhéanamh—

(a) nach dóigh go mbeidh éifeachtaí
suntasacha aige ar an gcomhshaol,
rachaidh sé ar aghaidh le cinneadh a
dhéanamh faoi fho-alt (3)(b), nó

(b) gur dóigh go mbeidh éifeachtaí den sórt
sin aige, beidh feidhm ag forálacha alt
146C.

(6) Más rud é, i gcás lena mbaineann fo-alt
(5)(a), go gcinneann an Bord athrú de cheachtar
cineál dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) a dhéanamh,
athróidh sé an cead pleanála, an ceadú nó an toiliú
eile dá réir sin agus cuirfidh sé an t-athrú in iúl
don duine a rinne an iarraidh faoin alt seo, agus
don údarás pleanála nó do gach údarás pleanála
don limistéar nó do na limistéir lena mbaineann.

(7) Le linn dó cinneadh a dhéanamh faoi fho-
alt (4), beidh aird ag an mBord ar na critéir chun
a chinneadh cad iad na haicmí forbartha ar dóigh
dóibh éifeachtaí suntasacha a bheith acu ar an
gcomhshaol is critéir a bheidh leagtha amach in
aon rialacháin arna ndéanamh faoi alt 176.

(8) (a) Sula ndéanfaidh an Bord cinneadh faoi
fho-alt (3)(b), nó (4)—
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(i) déanfaidh sé, nó ceanglóidh sé ar
an duine a rinne an iarraidh lena
mbaineann faoi fho-alt (1), cibé
faisnéis a bhaineann leis an
iarraidh sin a chur ar fáil lena
hiniúchadh go ceann cibé
tréimhse,

(ii) cuirfidh sé in iúl, nó ceanglóidh sé
ar an duine sin a chur in iúl, do
cibé duine, do cibé aicme daoine
nó don phobal (de réir mar is cuí
leis an mBord) go bhfuil an
fhaisnéis ar fáil amhlaidh, agus

(iii) iarrfaidh sé go ndéanfar
aighneachtaí chuige nó go
dtabharfar tuairimí dó, nó
ceanglóidh sé go n-iarrfaidh an
duine sin go ndéanfar
aighneachtaí chuige nó go
dtabharfar tuairimí dó (ó aon
duine roimhe seo nó, de réir mar
is cuí, ó chomhaltaí den phobal) i
ndáil leis an iarraidh sin laistigh de
cibé tréimhse,

a chinnfidh an Bord agus, i gcás
ceanglais faoi aon cheann de na
fomhíreanna roimhe seo, a shonróidh
sé sa cheanglas; féadfar na meáin trína
ndéanfar an ní lena mbaineann an
ceanglas a shonrú i gceanglas den sórt
sin.

(b) Beidh aird ag an mBord ar aon
aighneachtaí a dhéanfar chuige nó aon
tuairimí a thabharfar dó de réir iarrata
dá dtagraítear i mír (a).

(c) Tabharfaidh an Bord fógra i dtaobh a
chinnidh faoi fho-alt (3)(b) nó (4)
d’aon duine a rinne aighneacht chuige
nó a thug tuairim dó de réir na
hiarrata sin.

(9) San alt seo, tá le ‘téarma’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 146A.

Ráiteas
tionchair
timpeallachta a
ullmhú chun
críocha alt
146B.

146C.—(1) Baineann an t-alt seo le cás inarb
é cinneadh an Bhoird faoi alt 146B(4), maidir le
ceachtar cineál athraithe dá dtagraítear in alt
146(3)(b) a dhéanamh, gur dóigh go mbeidh
éifeachtaí suntasacha aige sin ar an gcomhshaol.

(2) I gcás lena mbaineann an t-alt seo,
ceanglóidh an Bord ar an duine a rinne an iarraidh
faoi alt 146B (‘an t-iarrthóir’) ráiteas tionchair
timpeallachta a ullmhú i ndáil leis an athrú a
bheartaítear a dhéanamh ar théarmaí na forbartha
lena mbaineann agus, san fho-alt seo agus sna fo-
ailt seo a leanas den alt seo, ciallaíonn ‘athrú a
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bheartaítear a dhéanamh ar théarmaí na forbartha
lena mbaineann’—

(a) an t-athrú dá dtagraítear i bhfo-alt
(3)(b)(i), agus

(b) aon athrú malartach faoi fho-alt
(3)(b)(ii) a bhfuil an Bord ag breithniú
ina leith go ndéanfaidh sé é (agus, chun
críocha an fho-ailt seo, tabharfaidh an
Bord don iarrthóir sonraí aon athraithe
mhalartaigh den sórt sin a bhfuil sé ag
breithniú amhlaidh ina leith go
ndéanfaidh sé é).

(3) Beidh i ráiteas tionchair timpeallachta faoin
alt seo—

(a) aon fhaisnéis a cheanglaítear le haon
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 177
a bheith i ráitis tionchair timpeallachta
i gcoitinne faoin Acht seo, agus

(b) aon fhaisnéis eile a fhorordaítear in aon
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 177
a mhéid—

(i) a bheidh an fhaisnéis sin iomchuí—

(I) maidir leis an gcéim áirithe
den phróiseas toilithe agus
maidir le sainghnéithe
sonracha na forbartha nó an
chineáil forbartha lena
mbaineann, agus

(II) maidir leis na gnéithe
comhshaoil ar dóigh go
ndéanfar difear dóibh,

agus

(ii) a fhéadfar le réasún a cheangal ar
an duine nó na daoine a bheidh ag
ullmhú an ráitis é a thiomsú, ag
féachaint d’eolas agus do
mhodhanna measúnachta reatha,

agus

(c) achoimre, i bhfriotal neamhtheicniúil, ar
an bhfaisnéis dá dtagraítear i míreanna
(a) agus (b).

(4) Nuair a bheidh ráiteas tionchair
timpeallachta faoin alt seo ullmhaithe, déanfaidh
an t-iarrthóir, a luaithe is féidir—

(a) cóip den ráiteas a chur faoi bhráid an
Bhoird, mar aon le ceachtar díobh seo
a leanas—
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(i) cóip den fhógra foilsithe dá
dtagraítear i mír (c), nó

(ii) cóip den fhógra a bheartaítear a
fhoilsiú de réir mhír (c) mar aon
le mionsonraí maidir lena fhoilsiú
beartaithe agus le dáta a
fhoilsithe bheartaithe,

(b) fógra a fhoilsiú, san fhoirm
fhorordaithe, i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar ina
mbeartaítear an fhorbairt lena
mbaineann a dhéanamh, nó ina bhfuil
sí á déanamh—

(i) ina luafar go bhfuil ráiteas tionchair
timpeallachta curtha faoi bhráid
an Bhoird i ndáil leis an athrú a
bheartaítear a dhéanamh ar
théarmaí na forbartha lena
mbaineann,

(ii) ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna
a fhéadfar, cén tréimhse (nach lú
ná 4 sheachtain) ar lena linn a
fhéadfar, agus cén áit nó cé na
háiteanna ina bhféadfar cóip den
ráiteas tionchair timpeallachta a
iniúchadh,

(iii) ina luafar go bhféadfar cóip den
ráiteas tionchair timpeallachta a
cheannach ar tháille shonraithe (is
táille nach mó ná an costas
réasúnach a bhainfidh le cóip den
sórt sin a dhéanamh) a íoc, agus

(iv) ina luafar go bhféadfar
aighneachtaí a dhéanamh i
scríbhinn chuig an mBord nó
tuairimí a thabhairt dó i scríbhinn
roimh dháta sonraithe (ar dáta é
nach luaithe ná 4 sheachtain tar
éis an fógra a fhoilsiú den chéad
uair) i ndáil leis na héifeachtaí ar
an gcomhshaol is dóigh a bheidh
ag an athrú a bheartaítear a
dhéanamh ar na téarmaí sin
roimhe seo,

(c) cóip den ráiteas tionchair timpeallachta
mar aon le fógra san fhoirm
fhorordaithe a chur chuig an údarás
áitiúil nó chuig gach údarás áitiúil ar
ina limistéar feidhme a bheadh an
fhorbairt bheartaithe suite agus chuig
aon chomhlacht nó duine forordaithe
ina luafar—

(i) gur cuireadh an ráiteas faoi bhráid
an Bhoird i ndáil leis an athrú a
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bheartaítear a dhéanamh ar
théarmaí na forbartha lena
mbaineann,

(ii) go bhféadfar, roimh dháta
sonraithe (ar dáta é is ionann agus
an dáta dá ndéantar foráil, nó dá
mbeartaítear foráil a dhéanamh,
leis an bhfógra faoi mhír (b)),
aighneachtaí a dhéanamh i
scríbhinn chuig an mBord nó
tuairimí a thabhairt dó i scríbhinn,
i ndáil leis na héifeachtaí ar an
gcomhshaol is dóigh a bheidh ag
an athrú a bheartaítear a
dhéanamh ar na téarmaí sin
roimhe seo,

(d) cóip den ráiteas tionchair timpeallachta,
mar aon le fógra san fhoirm
fhorordaithe, a chur chuig Ballstát de
na Comhphobail Eorpacha nó stát is
páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann
más rud é, i dtuairim an Bhoird, gur
dóigh go mbeidh éifeacht shuntasach
ag an athrú a bheartaítear a dhéanamh
ar théarmaí na forbartha lena
mbaineann ar an gcomhshaol sa stát
sin, mar aon le fógra (san fhoirm
fhorordaithe, más ann) ina luafar—

(i) gur cuireadh an ráiteas faoi bhráid
an Bhoird i ndáil leis na
héifeachtaí ar an gcomhshaol is
dóigh a bheidh ag an athrú a
bheartaítear a dhéanamh ar na
téarmaí sin roimhe seo,

(ii) go bhféadfar, roimh dháta
sonraithe (ar dáta é is ionann agus
an dáta dá ndéantar foráil, nó dá
mbeartaítear foráil a dhéanamh,
leis an bhfógra faoi mhír (b)),
aighneachtaí a dhéanamh i
scríbhinn chuig an mBord nó
tuairimí a thabhairt dó i scríbhinn
i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh
a bheidh ag an athrú a
bheartaítear a dhéanamh ar na
téarmaí sin ar an gcomhshaol sa
stát sin,

agus féadfaidh an Bord, dá rogha féin
agus ó am go ham, aon teorainneacha
ama dá bhforáiltear leis an bhfo-alt seo
a fhadú.

(5) Ar na fo-ailt roimhe seo a bheith
comhlíonta, rachaidh an Bord, faoi réir fho-ailt (6)
agus (7), ar aghaidh chun cinneadh a dhéanamh
faoi alt 146B(3)(b) i ndáil leis an ní.
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(6) Le linn don Bhord an cinneadh sin a
dhéanamh, beidh aird aige, a mhéid is
dealraitheach don Bhord iad a bheith iomchuí, ar
na nithe seo a leanas:

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta a
cuireadh faoi bhráid an Bhoird de
bhun fho-alt (4)(a), aon aighneachtaí a
rinneadh nó aon tuairimí a tugadh mar
fhreagra ar an iarraidh dá dtagraítear i
bhfo-alt (4)(b) nó (c) roimh an dáta a
shonrófar san fhógra lena mbaineann
chun na críche sin agus aon fhaisnéis
iomchuí eile atá os a chomhair agus a
bhaineann leis na héifeachtaí is dóigh
a bheidh ar an gcomhshaol ag an athrú
a bheartaítear a dhéanamh ar théarmaí
na forbartha lena mbaineann;

(b) i gcás gur dóigh go mbeidh éifeachtaí
suntasacha ag an athrú sin ar an
gcomhshaol i mBallstát eile de na
Comhphobail Eorpacha, nó i stát is
páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann,
tuairimí an Bhallstáit sin nó an pháirtí
sin;

(c) an plean nó na pleananna forbartha don
limistéar ina mbeartaítear an fhorbairt
lena mbaineann a dhéanamh, nó ina
bhfuil sí á déanamh (dá ngairtear ‘an
limistéar’ ina dhiaidh seo san fho-alt
seo);

(d) forálacha aon ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta a bhaineann
leis an limistéar;

(e) más rud é gur láithreán Eorpach nó
limistéar atá forordaithe chun críocha
alt 10(2)(c) an limistéar nó cuid den
limistéar, an méid sin;

(f) más rud é go mbeadh éifeacht ag an
bhforbairt lena mbaineann (dá
ndéanfaí í de réir na dtéarmaí mar a
bheartaítear iad a athrú) ar láithreán
Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe
chun críocha alt 10(2)(c), an méid sin;

(g) na nithe dá dtagraítear in alt 143;

(h) aon leas sóisialta nó eacnamaíoch a
thiocfadh don Stát, do réigiún den Stát
nó don limistéar, dá ndéanfaí an
fhorbairt lena mbaineann de réir na
dtéarmaí mar a bheartaítear iad a
athrú;

(i) áraigh faoina ndeachthas agus an chéim
a ndeachaigh an fhorbairt lena
mbaineann chun cinn chuici faoin
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gcead, faoin gceadú nó faoin toiliú eile
de réir na dtéarmaí mar a deonaíodh i
dtosach iad; agus

(j) aon fhorálacha iomchuí den Acht seo
agus d’aon rialacháin arna ndéanamh
faoin Acht seo.

(7) Ní dhéanfaidh an Bord cinneadh faoi alt
146B(3)(b) i gcás lena mbaineann an t-alt seo tráth
ar bith roimh an dáta a bheidh sonraithe, de bhun
fhomhír (iv) d’fho-alt (4)(b), san fhógra faoi fho-
alt (4)(b).

(8) Más rud é go ndéanfaidh an Bord cinneadh
faoi alt 146B(3)(b) i gcás lena mbaineann an t-alt
seo—

(a) tabharfaidh sé fógra poiblí i dtaobh an
chinnidh (lena n-áirítear fógra sa
limistéar ina mbeartaítear an fhorbairt
lena mbaineann a dhéanamh, nó ina
bhfuil sí á déanamh) agus cuirfidh sé
an cinneadh, lena n-áirítear sonraí an
chinnidh, más cinneadh den chineál dá
dtagraítear i mír (b) an cinneadh, in iúl
d’aon stát ar cuireadh ráiteas tionchair
timpeallachta chuige faoi fho-alt 4(d),
agus

(b) más cinneadh chun athrú de cheachtar
cineál dá dtagraítear in alt 146B(3)(b)
a dhéanamh an cinneadh, athróidh sé
an cead pleanála, an ceadú nó an toiliú
eile dá réir sin agus tabharfaidh sé
fógra faoin athrú don iarrthóir.

(9) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a) den
Acht Léiriúcháin 2005, folaíonn tagairt san alt seo,
cibé slí a bheidh sí sainráite, don limistéar ina
mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, más féidir
é sa chomhthéacs, tagairt don 2 limistéar nó níos
mó ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite agus
forléireofar tagairtí gaolmhara dá réir sin.

Feidhm ailt
146A go 146C
maidir le
horduithe
iarnróid.

146D.—Beidh feidhm ag ailt 146A go 146C
maidir le hordú iarnróid faoin Acht Iompair
(Bonneagar Iarnróid) 2001 (cibé acu roimh an
leasú ar an Acht sin leis an Acht um Pleanáil agus
Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006 nó dá éis
a dhéanfar é) mar atá feidhm acu maidir le cead,
breith nó ceadú dá dtagraítear iontu fara na
modhnuithe seo a leanas:

(a) forléireofar tagairt sna hailt sin do
théarmaí na forbartha mar thagairt do
théarmaí na n-oibreacha iarnróid is
ábhar don ordú iarnróid;

(b) forléireofar tagairt sna hailt sin do
théarmaí na forbartha a athrú mar
thagairt don ordú iarnróid a leasú, le
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hordú, maidir le téarmaí na n-
oibreacha iarnróid is ábhar don ordú
iarnróid; agus

(c) forléireofar tagairt in alt 146A
d’aighneachtaí arna ndéanamh chuig
an mBord nó do thuairimí arna
dtabhairt dó i ndáil leis an gcead nó
leis an ní eile lena mbaineann mar
thagairt d’aighneachtaí arna ndéanamh
chuig an Aire Iompair nó chuig an
mBord, de réir mar a bheidh, faoin
Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid)
2001 i ndáil leis an ordú iarnróid.”.

31.—Leasaítear alt 156 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “135(7),” a chur isteach i ndiaidh “63,”,
agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (8):

“(9) I gcás go gciontófar duine, ar díotáil, i gcion faoi
alt 135(7), féadfaidh an chúirt, i gcás go gcinnfidh sí gur
chuir an gníomh nó an neamhghníomh arb é an cion é
moill le seoladh na héisteachta ó bhéal áirithe dá
dtagraítear in alt 135(7), a ordú—

(a) don duine a chiontófar, nó

(b) d’aon chomhlacht ar deimhin leis an gcúirt gur
lena thoiliú, lena chúlcheadú nó lena cheadú a
rinneadh an cion,

cibé méid a íoc leis an mBord nó le haon pháirtí nó duine
a láithrigh ag an éisteacht ó bhéal atá comhionann le méid
aon chostas breise a shuífear don chúirt a bheith tabhaithe
ag an mBord, ag an bpáirtí nó ag an duine le linn dó nó
di láithriú nó le linn do dhuine eile feidhmiú thar a cheann
nó thar a ceann ag an éisteacht ó bhéal mar gheall ar an
gcion a dhéanamh.”.

32.—Leasaítear alt 173 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) Má iarrann iarratasóir, nó duine a bhfuil ar intinn aige
nó aici iarratas a dhéanamh, ar chead amhlaidh,
tabharfaidh an t-údarás pleanála lena mbaineann
tuairim scríofa maidir leis an bhfaisnéis a bheidh i
ráiteas tionchair timpeallachta—

(i) faoi réir comhchomhairliúcháin leis an mBord,
agus

(ii) faoi réir aon chomhchomhairliúchán forordaithe,

a bheidh le déanamh ag an údarás pleanála i ndáil le
tuairim den sórt sin, agus tabharfar an tuairim scríofa
sula gcuirfidh an duine sin iarratas isteach ar chead
pleanála a dheonú.
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(b) Ní dochar tuairim scríofa a thabhairt de réir mhír (a)
d’fheidhmiú a chumhachtaí faoin Acht seo, nó faoi
aon rialacháin a dhéanfar faoi, ag an údarás pleanála
lena mbaineann nó ag an mBord, chun a cheangal ar
an duine a rinne an iarraidh faisnéis bhreise a chur
faoina bhráid maidir leis an iarratas lena mbaineann
nó, de réir mar a bheidh, maidir le haon achomharc.

(c) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh
do nithe breise, teagmhasacha, iarmhartacha nó
forlíontacha ó thaobh nósanna imeachta i leith
tuairim scríofa a sholáthar faoi mhír (a).”.

33.—Leasaítear alt 174 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “, nó don Bhord le linn dó déileáil le
haon iarratas nó achomharc” a chur in ionad “, nó don
Bhord ar achomharc,”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “ailt 34(3), 37G(2), 146C(6), 173(1),
181B(1), 182B(1) agus 182D(1)” a chur in ionad “ailt
173(1) agus 34(3)”, agus

(c) i bhfo-alt (3), trí “ar dheonú ceada nó ceadaithe” a chur
in ionad “ar dheonú ceada”.

34.—Leasaítear alt 175 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) (a) Féadfaidh an Bord—

(i) más rud é go measann sé gur gá déanamh
amhlaidh, a cheangal ar údarás áitiúil a
rinne iarratas ar cheadú le haghaidh
forbartha beartaithe cibé faisnéis bhreise
a shonróidh an Bord a thabhairt don
Bhord i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(I) éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an
gcomhshaol, nó

(II) na hiarmhairtí a bheidh ag an
bhforbairt bheartaithe do phleanáil
chuí agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt a shuíomh,

agus a shonróidh an Bord, nó

(ii) má tá sé den tuairim go sealadach gur chuí
an fhorbairt bheartaithe a cheadú dá
ndéanfaí athruithe áirithe (a bheidh
sonraithe san fhógra dá dtagraítear san
fhomhír seo) ar théarmaí na forbartha,
fógra a thabhairt don údarás áitiúil á rá go
bhfuil sé den tuairim sin agus a iarraidh ar
an údarás áitiúil athruithe a bheidh
sonraithe san fhógra a dhéanamh ar
théarmaí na forbartha beartaithe agus, má
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dhéanann an t-údarás na hathruithe sin,
cibé faisnéis (más ann) a shonróidh sé i
ndáil leis an bhforbairt, sna téarmaí arna
n-athrú amhlaidh, nó, más gá, ráiteas
tionchair timpeallachta athbhreithnithe
ina leith, a thabhairt dó.

(b) Má dhéanann údarás áitiúil na hathruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe a bheidh
sonraithe i bhfógra arna thabhairt dó faoi mhír
(a), measfar gurb iad téarmaí na forbartha arna
n-athrú amhlaidh an fhorbairt bheartaithe
chun críocha an ailt seo.

(c) Déanfaidh an Bord—

(i) i gcás go measann sé, maidir le haon
fhaisnéis bhreise a bheidh faighte de bhun
ceanglais arna dhéanamh faoi mhír (a)(i),
go bhfuil sonraí suntasacha breise inti—

(I) maidir leis na héifeachtaí is dóigh a
bheidh ag an bhforbairt bheartaithe
ar an gcomhshaol, agus

(II) maidir leis na hiarmhairtí is dóigh a
bheidh ag an bhforbairt sin do
phleanáil chuí agus do fhorbairt
inchothaithe sa limistéar ina
mbeartaítear an fhorbairt sin a
shuíomh,

nó

(ii) i gcás go mbeidh na hathruithe ar théarmaí
na forbartha beartaithe, arna sonrú i
bhfógra arna thabhairt dó faoi mhír (a)(ii),
déanta ag an údarás áitiúil,

a cheangal ar an údarás áitiúil na nithe dá
dtagraítear i mír (d) a dhéanamh.

(d) Is iad na nithe a cheanglófar ar údarás áitiúil a
dhéanamh mar a dúradh—

(i) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó níos
mó a scaiptear sa limistéar ina mbeadh an
fhorbairt bheartaithe suite ina luafar, de
réir mar is cuí—

(I) go bhfuil faisnéis bhreise i ndáil leis an
bhforbairt bheartaithe tugtha don
Bhord, nó

(II) go ndearna an t-údarás áitiúil, de bhun
iarrata ón mBord, athruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe
(agus cuirfear cineál na n-athruithe
sin in iúl) agus, más amhlaidh atá, go
ndearnadh faisnéis i ndáil le téarmaí
na forbartha arna n-athrú amhlaidh
nó ráiteas tionchair timpeallachta
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athbhreithnithe i leith na forbartha a
thabhairt don Bhord,

á chur in iúl cé na tráthanna a fhéadfar,
cén tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) ar
lena linn a fhéadfar agus cén áit nó cé na
háiteanna ina bhféadfar cóip den fhaisnéis
nó den ráiteas tionchair timpeallachta dá
dtagraítear i gclásal (I) nó (II) a iniúchadh
saor in aisce nó a cheannach agus go
bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh chuig
an mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i
ndáil leis an bhfaisnéis sin nó leis an
ráiteas sin roimh dheireadh na tréimhse a
chuirfear in iúl, agus

(ii) na nithe seo a leanas a chur chuig gach
údarás forordaithe dár tugadh fógra de
bhun fho-alt (4)(b)—

(I) fógra á rá go ndearnadh an fhaisnéis
bhreise dá dtagraítear i bhfomhír
(i)(I) nó an fhaisnéis nó an ráiteas dá
dtagraítear i bhfomhír (i)(II), de réir
mar is cuí, a thabhairt don Bhord,
agus

(II) cóip den fhaisnéis bhreise, den
fhaisnéis nó den ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás go bhféadfar
aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord
nó tuairimí a thabhairt dó, i ndáil leis an
bhfaisnéis bhreise, leis an bhfaisnéis nó
leis an ráiteas sin roimh dheireadh
tréimhse (nach lú ná 3 sheachtain) dar
tosach an lá a chuirfidh an t-údarás áitiúil
an fógra chuig an údarás forordaithe.”,

(b) i bhfo-alt (6)(a), trí “an ráiteas tionchair timpeallachta a
cuireadh isteach de bhun fho-alt (1) nó (5)(a)(ii), aon
aighneacht a rinneadh nó aon tuairimí a tugadh de réir
fho-alt (4) nó (5)” a chur in ionad “an ráiteas tionchair
timpeallachta a cuireadh isteach de bhun fho-alt (1), aon
aighneachtaí a rinneadh nó aon tuairimí a tugadh de réir
fho-alt (4)”, agus

(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) (a) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas ar
fhorbairt bheartaithe a cheadú faoin alt seo—

(i) an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

(ii) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an
bhforbairt bheartaithe a shonróidh sé sa
cheadú agus an fhorbairt bheartaithe arna
modhnú amhlaidh a cheadú,

(iii) gan an fhorbairt bheartaithe a cheadú ach
go páirteach (fara modhnuithe sonraithe
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uirthi den chineál sin roimhe seo nó dá n-
éagmais), nó

(iv) diúltú an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

agus féadfaidh sé cibé coinníollacha is cuí leis
a chur ag gabháil le ceadú faoi fhomhír (i), (ii)
nó (iii).

(b) Gan dochar do ghinearáltacht na cumhachta sin
roimhe seo coinníollacha a chur ag gabháil le
ceadú, féadfaidh an Bord coinníoll a chur ag
gabháil le ceadú faoi mhír (a)(i), (ii) nó (iii)
á cheangal—

(i) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide a
mhaoiniú go hiomlán nó go páirteach, nó

(ii) seirbhís a sholáthar nó soláthar seirbhíse a
mhaoiniú go hiomlán nó go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite, is saoráid nó seirbhís a
bheadh, i dtuairim an Bhoird, ina gnóchan
substaintiúil don phobal.

(c) Ní cheanglófar le coinníoll a chuirfear ag
gabháil le ceadú de bhun mhír (b) go gcuirfear
an oiread sin acmhainní airgeadais in árach
chun an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfí
go substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó
ina fabhar a oibríonn an ceadú, na sochair is
dóigh a d’fhabhródh ó dheonú an cheadaithe.

(9A) (a) Ordóidh an Bord go ndéanfaidh an t-údarás
áitiúil lena mbaineann cibé suim a mheasfaidh
an Bord a bheith réasúnach a íoc leis an mBord
faoi chomhair na gcostas agus na gcaiteachas a
thabhóidh an Bord le linn iarratas a chinneadh
faoin alt seo ar fhorbairt bheartaithe a cheadú,
lena n-áirítear—

(i) na costais a bhaineann le haon éisteacht ó
bhéal a thionól i ndáil leis an iarratas,

(ii) táillí aon sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí a fhostófar maidir leis an
ní, agus

(iii) méid atá comhionann le cibé cion den luach
saothair agus d’aon liúntais i leith
caiteachas a íocfar le comhaltaí agus
fostaithe an Bhoird a chinnfidh an Bord a
bheith inchurtha i leith comhlíonadh
dualgas ag na comhaltaí agus na fostaithe
i ndáil leis an iarratas,

agus íocfaidh an t-údarás áitiúil an tsuim.

(b) Má mhainníonn údarás áitiúil suim a íoc a
ordaítear a íoc faoi mhír (a), féadfaidh an Bord
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den Phríomh-Acht.

Measúnacht
tionchair
timpeallachta ar
fhorbairtí áirithe
Stáit.
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an tsuim a ghnóthú ón údarás mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.”.

35.—Leasaítear alt 181(1) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (a), trí “agus ailt 181A go 181C” a chur isteach i
ndiaidh “seachas an t-alt seo”, agus

(b) i mír (b), trí fhomhír (iv) a scriosadh.

36.—Cuirtear na hailt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 181 den
Phríomh-Acht:

“Forbairt
áirithe Stáit, ar
gá measúnacht
tionchair
timpeallachta
ina leith, a
cheadú.

181A.—(1) Faoi réir alt 181B(4), i gcás go
mbeartaíonn údarás Stáit forbairt a dhéanamh nó
a chur á déanamh—

(a) d’aicme a shonraítear i rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 181(1)(a), agus

(b) a shainaithnítear mar fhorbairt ar dóigh
di éifeachtaí suntasacha a bheith aici ar
an gcomhshaol de réir alt 176,

(dá ngairtear ‘forbairt bheartaithe’ ina dhiaidh seo
san alt seo agus in ailt 181B agus 181C), ullmhóidh
an t-údarás, nó cuirfidh sé faoi deara go n-
ullmhófar, iarratas ar an bhforbairt a cheadú faoi
alt 181B agus ráiteas tionchair timpeallachta i leith
na forbartha agus déanfaidh sé iarratas chuig an
mBord ar an gceadú sin dá réir sin.

(2) Faoi réir alt 181B(4), ní dhéanfar an
fhorbairt bheartaithe mura mbeidh sí ceadaithe ag
an mBord fara modhnuithe nó gan mhodhnuithe.

(3) Sula ndéanfaidh údarás Stáit iarratas ar
cheadú faoi fho-alt (1), déanfaidh sé—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeartaítear an fhorbairt
a dhéanamh, ar fógra é ina gcuirfear
in iúl cineál agus suíomh na forbartha
beartaithe agus—

(i) ina luafar—

(I) go bhfuil beartaithe aige ceadú
an Bhoird a lorg le haghaidh
na forbartha beartaithe,

(II) gur ullmhaíodh ráiteas
tionchair timpeallachta i leith
na forbartha beartaithe,

(III) i gcás gur iomchuí, gur dóigh
don fhorbairt bheartaithe
éifeachtaí suntasacha a bheith
aici ar an gcomhshaol i
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mBallstát eile de chuid na
gComhphobal Eorpach nó de
chuid páirtí eile sa
Choinbhinsiún Trasteorann,

(ii) ina sonrófar cé na tráthanna a
fhéadfar agus cé na háiteanna ina
bhféadfar, agus cén tréimhse
(nach lú ná 6 sheachtain) ar lena
linn a fhéadfar cóip den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a iniúchadh saor in
aisce nó a cheannach ar tháille
shonraithe (is táille nach mó ná an
costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc,

(iii) ina n-iarrfar go ndéanfaí
aighneachtaí chuig an mBord agus
go dtabharfaí tuairimí dó, le linn
na tréimhse sin—

(I) i ndáil le himpleachtaí na
forbartha beartaithe do
phleanáil chuí agus
d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar nó sna limistéir lena
mbaineann, agus

(II) i ndáil leis na héifeachtaí is
dóigh a bheadh ag an
bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

dá ndéanfaí í, agus

(iv) ina sonrófar na cineálacha cinnidh
a fhéadfaidh an Bord a dhéanamh,
faoi alt 181B, i ndáil leis an
iarratas,

(b) cóip den iarratas agus den ráiteas
tionchair timpeallachta a chur chuig an
údarás pleanála nó chuig gach údarás
pleanála ar ina limistéar feidhme a
bheadh an fhorbairt bheartaithe suite
agus chuig aon chomhlachtaí
forordaithe, mar aon le fógra ina luafar
go bhféadfar, le linn na tréimhse dá
dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí
a thabhairt dó, i scríbhinn—

(i) i ndáil le himpleachtaí na forbartha
beartaithe do phleanáil chuí agus
d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar lena mbaineann, agus

(ii) i ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a
bheadh ag an bhforbairt
bheartaithe ar an gcomhshaol,
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dá ndéanfaí í, agus

(c) i gcás gur dóigh go mbeidh éifeachtaí
suntasacha ag an bhforbairt
bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de
na Comhphobail Eorpacha nó stáit is
páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann,
líon forordaithe cóipeanna den iarratas
agus den ráiteas tionchair
timpeallachta a chur chuig údarás
forordaithe an stáit iomchuí nó na stát
iomchuí mar aon le fógra ina luafar go
bhféadfar, le linn na tréimhse dá
dtagraítear i mír (a)(ii), aighneachtaí a
dhéanamh chuig an mBord nó tuairimí
a thabhairt dó, i scríbhinn.

(4) Féadfaidh an Bord—

(a) má mheasann sé gur gá déanamh
amhlaidh, a cheangal ar údarás Stáit, a
mbeidh iarratas ar cheadú le haghaidh
forbartha beartaithe déanta aige, cibé
faisnéis bhreise a shonróidh an Bord i
ndáil le héifeachtaí na forbartha
beartaithe ar phleanáil chuí agus ar
fhorbairt inchothaithe nó ar an
gcomhshaol a thabhairt don Bhord, nó

(b) má tá sé den tuairim go sealadach gur
chuí an fhorbairt bheartaithe a cheadú
dá ndéanfaí athruithe áirithe (a bheidh
sonraithe san fhógra dá dtagraítear sa
mhír seo) ar théarmaí na forbartha,
fógra a thabhairt don údarás Stáit á rá
go bhfuil sé den tuairim sin agus a
iarraidh ar an údarás Stáit athruithe a
bheidh sonraithe san fhógra a
dhéanamh ar théarmaí na forbartha
beartaithe agus, má dhéanann an t-
údarás Stáit na hathruithe sin, cibé
faisnéis (más ann) a shonróidh sé i
ndáil leis an bhforbairt, sna téarmaí
arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá,
ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe ina leith, a thabhairt
dó.

(5) Má dhéanann údarás Stáit na hathruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe a bheidh
sonraithe i bhfógra a thabharfar dó faoi fho-alt (4),
measfar gurb iad téarmaí na forbartha arna n-
athrú amhlaidh an fhorbairt bheartaithe chun
críocha an ailt seo agus alt 181B.

(6) Déanfaidh an Bord—

(a) i gcás go measfaidh sé go bhfuil, in aon
fhaisnéis bhreise a gheofar de bhun
ceanglais a dhéanfar faoi fho-alt (4)(a),
sonraí suntasacha breise a bhaineann
leis na nithe seo a leanas—
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(i) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol, agus

(ii) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt sin do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar nó sna limistéir ina
mbeartaítear an fhorbairt sin a
shuíomh,

nó

(b) i gcás go mbeidh na hathruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe a
bheidh sonraithe i bhfógra arna
thabhairt don údarás Stáit faoi fho-alt
(4)(b), déanta aige,

a cheangal ar an údarás Stáit na nithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (7) a dhéanamh.

(7) Is iad seo a leanas na nithe a cheanglófar ar
údarás Stáit a dhéanamh mar a dúradh—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeadh an fhorbairt
bheartaithe suite ina luafar na nithe
seo a leanas, de réir mar is cuí—

(i) go bhfuil faisnéis bhreise i ndáil leis
an bhforbairt bheartaithe tugtha
don Bhord, nó

(ii) go ndearna an t-údarás Stáit, de
bhun iarrata ón mBord, athruithe
ar théarmaí na forbartha
beartaithe (agus cuirfear cineál na
n-athruithe sin in iúl) agus, más
amhlaidh atá an cás, go bhfuil
faisnéis i ndáil le téarmaí na
forbartha arna n-athrú amhlaidh
nó ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe i leith na
forbartha tugtha don Bhord,

ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a
fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus
cén áit nó cé na háiteanna ina
bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den
ráiteas tionchair timpeallachta dá
dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) a
iniúchadh saor in aisce nó a cheannach
ar tháille shonraithe (is táille nach mó
ná an costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus
go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh
chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
dó, i ndáil leis an bhfaisnéis sin nó leis
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an ráiteas sin roimh dheireadh na
tréimhse a chuirfear in iúl, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig gach
údarás forordaithe dár tugadh fógra de
bhun fho-alt (3)(b) nó (c)—

(i) fógra á rá go ndearnadh an
fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i
bhfomhír (a)(i) nó an fhaisnéis nó
an ráiteas dá dtagraítear i
bhfomhír (a)(ii), de réir mar is cuí,
a thabhairt don Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis bhreise, den
fhaisnéis nó den ráiteas sin,

agus a chur in iúl don údarás gur féidir
aighneachtaí a dhéanamh chuig an
mBord nó tuairimí a thabhairt dó, i
ndáil leis an bhfaisnéis bhreise, leis an
bhfaisnéis nó leis an ráiteas sin roimh
dheireadh tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) dar tosach an lá a chuirfidh
an t-údarás Stáit an fógra chuig an
údarás forordaithe.

Alt 181A:
critéir le
haghaidh
breithe,
díolúintí
áirithe, etc.

181B.—(1) Sula dtabharfaidh sé breith maidir
le forbairt bheartaithe is ábhar d’iarratas faoi alt
181A, breithneoidh an Bord—

(a) an ráiteas tionchair timpeallachta arna
chur faoina bhráid de bhun alt 181A(1)
nó (4), aon aighneachtaí nó tuairimí a
bheidh déanta nó tugtha de réir alt
181A(3) nó (7) agus aon fhaisnéis eile
a thabharfar de réir alt 181A(4) agus a
bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt sin do phleanáil chuí
agus d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt bheartaithe a shuíomh,
agus

(ii) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol,

agus

(b) an tuarascáil agus aon mholtaí ó dhuine
a mbeidh aon éisteacht ó bhéal maidir
leis an bhforbairt bheartaithe á seoladh
aige nó aici.

(2) Féadfaidh an Bord, i gcás gur deimhin leis
gur cóir sin de bharr imthosca eisceachtúla,
díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe ó
cheanglas faoi alt 181A(1) ráiteas tionchair
timpeallachta a ullmhú ach amháin nach bhféadfar
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aon díolúine a dheonú i leith forbartha beartaithe
i gcás go bhfuil Ballstát eile de na Comhphobail
Eorpacha nó stát is páirtí sa Choinbhinsiún
Trasteorann tar éis a chur in iúl gur mian leis
tuairimí a thabhairt maidir le héifeachtaí na
forbartha beartaithe ar an gcomhshaol sa Bhallstát
sin nó sa stát sin.

(3) Déanfaidh an Bord, le linn dó díolúine faoi
fho-alt (2) a dheonú, breithniú—

(a) i dtaobh an cóir na héifeachtaí, más ann,
a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe
ar an gcomhshaol a mheasúnú ar shlí
éigin eile, agus

(b) i dtaobh an cóir an fhaisnéis a eascróidh
as measúnacht den sórt sin a chur ar
fáil do dhaoine den phobal,

agus féadfaidh sé cibé ceanglais maidir leis na
nithe sin a mheasfaidh sé is gá nó is cuí a chur
chun feidhme i ndáil leis an iarratas ar cheadú.

(4) Féadfaidh an tAire Cosanta, i gcás
forbartha beartaithe i dtaca le cosaint náisiúnta,
nó chun na gcríoch sin, díolúine a dheonú i leith
na forbartha ó cheanglas faoi alt 181A(1) iarratas
a dhéanamh ar cheadú agus ráiteas tionchair
timpeallachta a ullmhú, más deimhin leis nó léi go
ndéanfadh cur chun feidhme alt 181A nó 181C
dochar do na críocha sin.

(5) Déanfar, a luaithe is féidir, fógra i dtaobh
aon díolúine a bheidh deonaithe faoi fho-alt (2) nó
(4), i dtaobh na gcúiseanna a bhí leis an díolúine
a dheonú, agus más cuí, i dtaobh aon cheanglas
arna gcur chun feidhme faoi fho-alt (3)—

(a) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i
nuachtán laethúil amháin ar a laghad a
fhoilsítear sa Stát, agus

(b) a thabhairt, mar aon le cóip den
fhaisnéis, más ann, atá curtha ar fáil do
dhaoine den phobal de réir fho-alt (3),
do Choimisiún na gComhphobal
Eorpach.

(6) Féadfaidh an Bord, maidir le hiarratas faoi
alt 181A ar fhorbairt bheartaithe a cheadú—

(a) an fhorbairt bheartaithe a cheadú,

(b) cibé modhnuithe a dhéanamh ar an
bhforbairt bheartaithe a shonróidh sé
sa cheadú agus an fhorbairt
bheartaithe arna modhnú amhlaidh a
cheadú,

(c) gan an fhorbairt bheartaithe a cheadú
ach go páirteach (fara modhnuithe
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sonraithe uirthi den chineál sin roimhe
seo nó dá n-éagmais), nó

(d) diúltú an fhorbairt bheartaithe a
cheadú,

agus féadfaidh sé cibé coinníollacha is cuí leis a
chur ag gabháil le ceadú faoi mhír (a), (b) nó (c).

(7) Gan dochar do ghinearáltacht na
cumhachta sin roimhe seo coinníollacha a chur ag
gabháil le ceadú, féadfaidh an Bord coinníoll a
chur ag gabháil le ceadú faoi fho-mhír (6)(a), (b)
nó (c) á cheangal—

(a) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide
a mhaoiniú go hiomlán nó go
páirteach, nó

(b) seirbhís a sholáthar nó soláthar
seirbhíse a mhaoiniú go hiomlán nó
go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe
suite, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim
an Bhoird, ina gnóchan substaintiúil don phobal.

(8) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag
gabháil le ceadú de bhun fho-alt (7) go gcuirfear
an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun
an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfear go
substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina
fabhar a oibríonn an ceadú, na sochair is dóigh a
d’fhabhródh ó dheonú an cheadaithe.

(9) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
chun foráil a dhéanamh maidir le cibé nithe a
bhaineann le nós imeachta agus riarachán is
dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó
fóirsteanach i leith comhchomhairliúchán faoi alt
181C nó iarratas ar cheadú faoi alt 181A.

(10) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (9),
féadfar le rialacháin arna ndéanamh faoin bhfo-alt
sin socrú a dhéanamh chun a cheangal ar an
mBord faisnéis a thabhairt i leith a bhreithe maidir
leis an bhforbairt bheartaithe a bhfuil ceadú á lorg
ina leith.

(11) Le linn dó breithniú a dhéanamh faoi fho-
alt (1) ar fhaisnéis a bheidh tugtha maidir leis na
hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag forbairt
bheartaithe do phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe sa limistéar ina mbeartaítear an
fhorbairt sin a shuíomh, nó don chomhshaol, beidh
aird ag an mBord ar na nithe seo a leanas—

(a) forálacha an phlean forbartha don
limistéar,
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(b) forálacha aon ordaithe um limistéar
taitneamhachta speisialta a bhaineann
leis an limistéar,

(c) más rud é gur láithreán Eorpach nó
limistéar arna fhorordú chun críocha
alt 10(2)(c) an limistéar nó cuid den
limistéar, an méid sin,

(d) más rud é go mbeadh éifeacht ag an
bhforbairt bheartaithe ar láithreán
Eorpach nó ar limistéar atá forordaithe
chun críocha alt 10(2)(c), an méid sin,

(e) más iomchuí, na nithe dá dtagraítear in
alt 143, agus

(f) forálacha an Achta seo agus rialacháin
faoin Acht seo más iomchuí.

(12) Ní bheidh feidhm ag rialacháin a dhéanfar
faoi alt 181(1)(b) maidir le haon fhorbairt atá
ceadaithe faoin alt seo.

(13) Ní cheanglóidh aon ní san alt seo ná in alt
181A nó 181C go nochtfaidh údarás Stáit nó an
Bord mionsonraí na socruithe inmheánacha
forbartha a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do
shlándáil inmheánach nó sheachtrach na forbartha
nó a éascú d’aon duine dul isteach san fhorbairt,
nó teacht amach as an bhforbairt, gan údarú, nuair
a bheidh sí críochnaithe.

(14) Gan dochar do ghinearáltacht alt 18(a)
den Acht Léiriúcháin 2005, folaíonn tagairt, cibé
caoi a léirítear í, san alt seo don limistéar ina
mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite, más féidir
é sa chomhthéacs, tagairt don 2 limistéar nó níos
mó ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite agus
forléireofar tagairtí gaolmhara dá réir sin.

Nósanna
imeachta
roimh cheadú
faoi alt 181B a
lorg.

181C.—(1) Aon údarás Stáit (‘iarratasóir
ionchasach’) a bheartóidh iarratas a dhéanamh ar
cheadú faoi alt 181B, sula ndéanfaidh sé an t-
iarratas, rachaidh sé i mbun comhchomhairliúchán
leis an mBord i ndáil leis an bhforbairt
bheartaithe.

(2) Féadfaidh an Bord, le linn aon
chomhchomhairliúchán faoi fho-alt (1), comhairle
a thabhairt don iarratasóir ionchasach maidir leis
an iarratas beartaithe agus, go háirithe, maidir leis
an méid seo a leanas—

(a) na nósanna imeachta a ghabhann leis an
iarratas a dhéanamh, agus

(b) cé na cúinsí, a bhaineann le pleanáil
chuí agus forbairt inchothaithe nó leis
an gcomhshaol, a d’fhéadfadh, i
dtuairim an Bhoird, baint a bheith acu
lena bhreith i ndáil leis an iarratas.
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(3) Féadfaidh iarratasóir ionchasach a iarraidh
ar an mBord—

(a) cinneadh a dhéanamh i dtaobh an dóigh
d’fhorbairt d’aicme atá sonraithe i
rialacháin arna ndéanamh faoi alt
181(1)(a), agus a bheartaíonn an Bord
a dhéanamh nó a chur faoi deara a
dhéanamh, éifeachtaí suntasacha a
bheith aici ar an gcomhshaol de réir alt
176 (agus an cinneadh a chur in iúl don
iarratasóir), nó

(b) tuairim i scríbhinn arna hullmhú ag an
mBord a thabhairt don iarratasóir
maidir le cén fhaisnéis a cheanglófar a
bheith i ráiteas tionchair timpeallachta
i ndáil leis an bhforbairt bheartaithe.

(4) Ar iarraidh den sórt sin a fháil, déanfaidh
an Bord í a chomhlíonadh a luaithe is indéanta.

(5) Déanfaidh iarratasóir ionchasach, chun
críocha na nithe seo a leanas—

(a) comhchomhairliúcháin faoi fho-alt (1),
agus

(b) an Bord do dhéanamh de réir iarrata
faoi fho-alt (3),

dóthain faisnéise i ndáil leis an bhforbairt
bheartaithe a sholáthar don Bhord chun a
chumasú don Bhord an fhorbairt bheartaithe a
mheasúnú.

(6) Ní dochar—

(a) comhchomhairliúcháin a thionól faoi
fho-alt (1), ná

(b) tuairim a sholáthar faoi fho-alt (3),

do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid
faoin Acht seo nó faoi rialacháin faoin Acht seo
nó faoi aon achtachán eile ag an mBord agus ní
féidir brath air sa phróiseas pleanála foirmiúil ná
in imeachtaí dlí.

(7) Coimeádfaidh an Bord taifead i scríbhinn ar
aon chomhchomhairliúcháin faoin alt seo i ndáil le
forbairt bheartaithe, lena n-áirítear ainmneacha na
ndaoine a bhí páirteach sna
comhchomhairliúcháin, agus déanfar cóip den
taifead sin a chur agus a choinneáil leis na
doiciméid a bhaineann le haon iarratas maidir leis
an bhforbairt bheartaithe.”.
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37.—Déantar na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 215
den Phríomh-Acht:

“Feidhmeanna
áirithe
Aireachta a
aistriú chuig
an mBord
faoin Acht
Gáis 1976.

215A.—(1) Déanfar feidhmeanna—

(a) an Aire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha,

(b) aon Aire eile den Rialtas, nó

(c) an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh,

faoi ailt 31 agus 32 den Acht Gáis 1976 agus faoin
Dara Sceideal a ghabhann leis, arna leasú, i ndáil
le fáil éigeantach talún maidir le bonneagar gáis
straitéiseach a fhorbairt, a aistriú chuig an mBord
agus a dhílsiú don Bhord, agus déanfar tagairtí
iomchuí san Acht sin don Aire Cumarsáide, Mara
agus Acmhainní Nádúrtha, d’aon Aire eile den
Rialtas nó don Choimisiún um Rialáil Fuinnimh a
fhorléiriú mar thagairtí don Bhord agus déanfar
aon tagairtí comhghaolmhara a fhorléiriú dá réir
sin.

(2) Maidir le feidhmeanna an Aire Cumarsáide,
Mara agus Acmhainní Nádúrtha, aon Aire eile den
Rialtas nó an Choimisiúin um Rialáil Cumarsáide,
i ndáil le fáil éigeantach talún, a aistriú chuig an
mBord de réir fho-alt (1), folóidh an t-aistriú sin
aistriú na gcumhachtaí riachtanacha
foghabhálacha go léir i ndáil le teorainneacha
claonaidh, fo-strataim talún, éasúintí, cearta thar
talamh (lena n-áirítear ceadanna slí agus cearta slí
poiblí), cearta chun rochtain a fháil ar thalamh,
cúlghairm nó modhnú ceadanna pleanála nó cibé
feidhmeanna eile is gá chun a chinntiú go
bhféadfaid h an Bord a fheidhmeanna a
chomhlíonadh go hiomlán i ndáil leis na
hachtacháin dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Ní bheidh feidhm ag Airteagal 5 den Dara
Sceideal a ghabhann leis an Acht Gáis 1976 maidir
le feidhm na fála éigeantaí arna haistriú chuig an
mBord faoi fho-alt (1).

Feidhmeanna
áirithe
Aireachta
faoin Acht
Aerloing-
seoireachta
1998 a aistriú.

215B.—(1) Déanfar feidhmeanna an Aire
Iompair faoi alt 17 den Acht Aerloingseoireachta
agus Aeriompair (Leasú) 1998 agus faoin Dara
Sceideal a ghabhann leis, arna leasú, i ndáil le fáil
éigeantach talún chun na gcríoch a leagtar amach
in alt 18 den Acht sin, a aistriú chuig an mBord
agus a dhílsiú don Bhord, agus forléireofar tagairtí
iomchuí san Acht sin don Aire Iompair mar
thagairtí don Bhord agus déanfar aon tagairtí
comhghaolmhara a fhorléiriú dá réir sin.

(2) Maidir le feidhmeanna an Aire Iompair i
ndáil le fáil éigeantach talún a aistriú de réir fho-
alt (1), folóidh an t-aistriú sin aistriú na
gcumhachtaí foghabhálacha riachtanacha go léir i
ndáil le fo-strataim talún, éasúintí, cearta thar
talamh (lena n-áirítear ceadanna slí agus cearta slí
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poiblí), cearta thar talamh nó uisce nó cibé
feidhmeanna eile is gá chun a chinntiú go
bhféadfaidh an Bord a fheidhmeanna a
chomhlíonadh go hiomlán i ndáil leis na
hachtacháin dá dtagraítear i bhfo-alt (1).”.

38.—Cuirtear na hailt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 217 den
Phríomh-Acht.

“Feidhmeanna
aistrithe faoin
gCuid seo:
forálacha
forlíontacha.

217A.—(1) Féadfaidh an Bord, i ndáil le haon
cheann de na feidhmeanna a aistrítear faoin gCuid
seo maidir le haon fháil éigeantach a dheimhniú
nó maidir le gníomh eile a dhéanamh ina leith, dá
lánrogha féin aon tráth sula dtabharfaidh sé breith
i leith an ní—

(a) aighneachtaí nó tuairimí a iarraidh ar
aon duine a bhféadfadh, i dtuairim an
Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici is
iomchuí dá bhreith maidir leis an bhfáil
éigeantach sin a dheimhniú nó maidir
le gníomh eile a dhéanamh ina leith
(agus féadfaidh sé aird a thabhairt ar
aon aighneacht a dhéanfar nó tuairim
a thabharfar amhlaidh le linn dó a
bhreith a thabhairt), nó

(b) cruinnithe a thionól leis an údarás
áitiúil, nó i gcás alt 215A leis an duine
a d’iarr an t-ordú fála, nó le haon duine
eile más dealraitheach don Bhord é a
bheith riachtanach nó fóirsteanach—

(i) chun breith a thabhairt maidir leis
an bhfáil éigeantach sin a
dheimhniú nó maidir le gníomh
eile a dhéanamh ina leith, nó

(ii) chun go réiteofaí aon saincheist leis
an údarás áitiúil nó leis an
iarratasóir, de réir mar is cuí, nó
aon easaontú idir an t-údarás nó
an t-iarratasóir, de réir mar is cuí,
agus aon duine eile, lena n-áirítear
aon saincheist nó aon easaontú a
réiteach roimh éisteacht ó bhéal.

(2) I gcás go dtionólfaidh an Bord cruinniú de
réir fho-alt (1)(b), coimeádfaidh sé taifead i
scríbhinn ar an gcruinniú agus cuirfidh sé an
taifead sin ar fáil lena iniúchadh.

(3) Féadfaidh an Bord, nó fostaí de chuid an
Bhoird a bheidh údaraithe go cuí ag an mBord,
aon duine a cheapadh chun cruinniú dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(b) a thionól.

Alt 215:
forálacha
forlíontacha.

217B.—(1) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha
féin aon tráth sula dtabharfaidh sé breith maidir le
scéim nó forbairt bóthair bheartaithe dá
dtagraítear in alt 215—
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(a) breis aighneachtaí nó breis tuairimí a
iarraidh ar aon duine a rinne
aighneachtaí nó a thug tuairimí maidir
leis an scéim nó leis an bhforbairt
bóthair bheartaithe, nó ar aon duine
eile a d’fhéadfadh, i dtuairim an
Bhoird, faisnéis is iomchuí dá bhreith
ar an scéim nó ar an bhforbairt bóthair
bheartaithe a bheith aige nó aici, nó

(b) cruinnithe a thionól leis an údarás
bóithre nó le haon duine eile i gcás gur
dealraitheach don Bhord gur gá nó gur
fóirsteanach sin—

(i) chun cinneadh a dhéanamh ar an
scéim nó ar an bhforbairt bóthair
bheartaithe, nó

(ii) chun go réiteofaí aon saincheist leis
an údarás áitiúil nó aon easaontú
idir an t-údarás agus aon duine
eile, lena n-áirítear aon saincheist
nó easaontú a réiteach roimh
éisteacht ó bhéal.

(2) I gcás go dtionólfaidh an Bord cruinniú de
réir fho-alt (1)(b), coimeádfaidh sé taifead i
scríbhinn ar an gcruinniú agus cuirfidh sé an
taifead sin ar fáil lena iniúchadh.

(3) Féadfaidh an Bord, nó fostaí de chuid an
Bhoird a bheidh údaraithe go cuí ag an mBord,
aon duine a cheapadh chun cruinniú dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(b) a thionól.

(4) Féadfaidh an Bord—

(a) más dóigh leis gur gá déanamh
amhlaidh, a cheangal ar údarás bóithre
a mbeidh scéim faoi alt 49 d’Acht na
mBóithre 1993 curtha isteach aige nó
iarratas ar cheadú faoi alt 51 den Acht
sin déanta aige cibé faisnéis bhreise a
thabhairt don Bhord i ndáil leis na
nithe seo a leanas—

(i) éifeachtaí na scéime nó na
forbartha bóthair beartaithe ar an
gcomhshaol, nó

(ii) iarmhairtí na scéime nó na
forbartha bóthair sin do phleanáil
chuí agus d’fhorbairt inchothaithe
sa limistéar nó sna limistéir ina
mbeartaítear an scéim nó an
fhorbairt bóthair sin a shuíomh,

a shonróidh an Bord, nó

(b) i gcás go mbeidh sé den tuairim go
sealadach gur chuí an scéim nó an
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fhorbairt bóthair bheartaithe a cheadú
sa chás go ndéanfaí athruithe áirithe (a
bheidh sonraithe san fhógra dá
dtagraítear sa mhír seo) ar a téarmaí,
fógra a thabhairt don údarás bóithre á
rá go bhfuil sé den tuairim sin agus a
iarraidh ar an údarás athruithe a
bheidh sonraithe san fhógra a
dhéanamh ar théarmaí na scéime nó na
forbartha bóthair beartaithe agus, má
dhéanann an t-údarás na hathruithe
sin, cibé faisnéis (más ann) a shonróidh
sé i ndáil leis an scéim nó leis an
bhforbairt bóthair, de réir na dtéarmaí
arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá,
ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe ina leith, a thabhairt
dó.

(5) Má dhéanann údarás bóithre na hathruithe
ar théarmaí na scéime nó na forbartha bóthair
beartaithe a bheidh sonraithe i bhfógra arna
thabhairt dó faoi fho-alt (4), measfar gurb iad
téarmaí na scéime nó na forbartha bóthair arna n-
athrú amhlaidh an scéim nó an fhorbairt bóthair
bheartaithe chun críocha ailt 49, 50 agus 51 d’Acht
na mBóithre 1993.

(6) Déanfaidh an Bord—

(a) i gcás go measfaidh sé maidir le haon
fhaisnéis bhreise a fuarthas de bhun
ceanglais arna dhéanamh faoi fho-alt
(4)(a) go bhfuil sonraí suntasacha
breise inti a bhaineann leis na nithe seo
a leanas—

(i) na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
an scéim nó ag an bhforbairt
bóthair bheartaithe ar an
gcomhshaol, agus

(ii) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh ag
an scéim nó ag an bhforbairt
bóthair sin do phleanáil chuí agus
d’fhorbairt inchothaithe sa
limistéar nó sna limistéir ina
mbeartaítear an scéim nó an
fhorbairt bóthair sin a shuíomh,

nó

(b) i gcás go mbeidh na hathruithe ar
théarmaí na forbartha beartaithe, ar
athruithe iad a bheidh sonraithe i
bhfógra arna thabhairt dó faoi fho-alt
(4)(b), déanta ag an údarás bóithre,

a cheangal ar an údarás na nithe dá dtagraítear i
bhfo-alt (7) a dhéanamh.
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(7) Is iad na nithe a cheanglófar ar údarás
bóithre a dhéanamh mar a dúradh—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear sa limistéar nó sna
limistéir ina mbeadh an fhorbairt lena
mbaineann an scéim nó, de réir mar a
bheidh, ina mbeadh an fhorbairt
bóthair bheartaithe, suite, ina luafar,
de réir mar is cuí—

(i) go bhfuil faisnéis bhreise i ndáil leis
an scéim nó leis an bhforbairt
bóthair bheartaithe tugtha don
Bhord, nó

(ii) go bhfuil athruithe déanta ag an
údarás bóithre, de bhun iarrata ón
mBord, ar théarmaí na scéime nó
na forbartha bóthair beartaithe
(agus déanfar cineál na n-
athruithe sin a chur in iúl) agus,
más amhlaidh atá an cás, go bhfuil
faisnéis i ndáil le téarmaí na
scéime nó na forbartha bóthair
beartaithe arna n-athrú amhlaidh,
nó ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe i leith na scéime
nó na forbartha, tugtha don
Bhord,

ina gcuirfear in iúl cé na tráthanna a
fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus
cén áit nó cé na háiteanna ina
bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den
ráiteas tionchair timpeallachta dá
dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) a
iniúchadh saor in aisce nó a cheannach
ar tháille shonraithe (is táille nach mó
ná an costas réasúnach a bhainfidh leis
an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus
go bhféadfar aighneachtaí a dhéanamh
chuig an mBord nó tuairimí a thabhairt
dó, i ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an
ráiteas sin roimh dheireadh na
tréimhse a chuirfear in iúl, agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig gach
comhlacht nó gach údarás forordaithe
dár tugadh fógra de bhun alt 51(3)(b)
nó (c) d’Acht na mBóithre 1993—

(i) fógra á rá go ndearnadh an
fhaisnéis bhreise dá dtagraítear i
mír (a)(i) nó an fhaisnéis nó an
ráiteas dá dtagraítear i mír (a)(ii),
de réir mar is cuí, a thabhairt don
Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis bhreise, den
fhaisnéis nó den ráiteas sin,
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agus a chur in iúl don chomhlacht nó
don údarás go bhféadfar aighneachtaí
nó tuairimí a chur faoi bhráid an
Bhoird i ndáil leis an bhfaisnéis
bhreise, leis an bhfaisnéis nó leis an
ráiteas sin roimh dheireadh tréimhse
(nach lú ná 3 sheachtain) dar tosach an
lá a chuirfidh an t-údarás bóithre an
fógra chuig an údarás forordaithe.

(8) Déanfaidh an Bord, le linn a bhreith a
thabhairt maidir le scéim nó maidir le forbairt
bóthair bheartaithe, aird a thabhairt ar aon
fhaisnéis a chuirfear faoina bhráid ar scór fógra
faoi fho-alt (4), lena n-áirítear aon ráiteas
tionchair timpeallachta athbhreithnithe nó aon
aighneachtaí a dhéanfar nó tuairimí a thabharfar
de bhun iarrata faoi fho-alt (1) nó fógra faoi fho-
alt (7).

Cumhachtaí an
Bhoird chun
breitheanna a
thabhairt
maidir le
feidhmeanna
aistrithe.

217C.—(1) D’ainneoin aon fhorála d’aon
cheann de na hachtacháin dá dtagraítear in alt 214,
215A nó 215B maidir le haon fháil éigeantach a
dhaingniú nó maidir le gníomh eile a dhéanamh
ina leith, beidh ag an mBord, i ndáil le haon
cheann de na feidhmeanna a aistrítear faoin gCuid
seo maidir leis na nithe sin, an chumhacht chun
fáil éigeantach, nó aon chuid di, a dhaingniú, fara
nó d’éagmais coinníollacha nó modhnuithe, nó fáil
nó aon chuid di a neamhniú.

(2) D’ainneoin aon fhorála d’Acht na mBóithre
1993 a bhaineann le haon scéim nó forbairt bóthair
bheartaithe a cheadú, beidh ag an mBord, i ndáil
le haon cheann de na feidhmeanna a aistrítear
faoin gCuid seo maidir leis na nithe sin, an
chumhacht chun an scéim nó an fhorbairt, nó aon
chuid den chéanna, a cheadú, fara nó d’éagmais
coinníollacha nó modhnuithe, nó chun diúltú an
scéim nó an fhorbairt, nó aon chuid den chéanna,
a cheadú.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht na
cumhachta sin roimhe seo coinníollacha a chur ag
gabháil le ceadú, féadfaidh an Bord coinníoll a
chur ag gabháil le haon cheadú do scéim nó
d’fhorbairt bóthair bheartaithe faoi Acht na
mBóithre 1993, á cheangal—

(a) saoráid a fhoirgniú nó foirgniú saoráide
a mhaoiniú go hiomlán nó go
páirteach, nó

(b) seirbhís a sholáthar nó soláthar
seirbhíse a mhaoiniú go hiomlán nó
go páirteach,

sa limistéar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe
suite, is saoráid nó seirbhís a bheadh, i dtuairim
an Bhoird, ina gnóchan substaintiúil don phobal.
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(4) Ní cheanglófar le coinníoll a bheidh ag
gabháil le ceadú de bhun fho-alt (3) go gcuirfear
an oiread sin acmhainní airgeadais in árach chun
an coinníoll a chomhlíonadh go mbainfear go
substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó ina
fabhar a oibríonn an ceadú, na sochair is dóigh a
d’fhabhródh ó dheonú an cheadaithe.”.

39.—Leasaítear alt 218 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Más rud é, mar thoradh ar aistriú feidhmeanna faoi
alt 214, 215, 215A nó 215B, go gceanglófaí ar an mBord
thairis sin fiosrúchán áitiúil nó fiosrúchán áitiúil poiblí a
dhéanamh nó éisteacht ó bhéal a thionól, ní bheidh feidhm
ag an gceanglas sin maidir leis an mBord ach féadfaidh an
Bord, dá lánrogha féin, éisteacht ó bhéal a thionól i ndáil
leis an ní is ábhar don fheidhm a aistríodh.”,

agus

(b) i bhfo-alt (4), trí “ailt 214 go 215B” a chur in ionad “ailt
214 agus 215”.

40.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 219 den Phríomh-
Acht:

“Cumhacht
chun a ordú go
n-íocfar costais
áirithe.

219.—(1) I gcás go mbeidh breith tugtha ag an
mBord le linn aon fheidhmeanna arna n-aistriú
faoi alt 214, 215, 215A nó 215B a chomhlíonadh,
féadfaidh sé, dá lánrogha féin, a ordú don údarás
áitiúil lena mbaineann nó, i gcás alt 215A nó 215B,
don duine a rinne an t-iarratas ar an ordú fála (dá
ngairtear an ‘t-iarratasóir’ ina dhiaidh seo san alt
seo) cibé suim a mheasfaidh an Bord a bheith
réasúnach a íoc—

(a) leis an mBord faoi chomhair na gcostas
agus na gcaiteachas a thabhóidh an
Bord le linn breith a thabhairt ar an ní,
lena n-áirítear—

(i) na costais a ghabhann le haon
éisteacht ó bhéal a thionól i ndáil
leis an ní,

(ii) táillí aon sainchomhairleoirí nó
comhairleoirí a fhostófar maidir
leis an ní, agus

(iii) méid is comhionann le cibé cion
den luach saothair agus d’aon
liúntais i leith caiteachas a íocfar
le comhaltaí agus fostaithe an
Bhoird a chinnfidh an Bord a
bheith inchurtha i leith
comhlíonadh dualgas ag na
comhaltaí agus na fostaithe i ndáil
leis an ní,
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agus

(b) le haon duine a láithreoidh ag éisteacht
ó bhéal a thionólfar i ndáil leis an ní
mar ranníoc faoi chomhair na gcostas,
seachas na costais dá dtagraítear in alt
135, a thabhaigh an duine sin mar
gheall ar láithriú ag an éisteacht sin,

agus íocfaidh an t-údarás áitiúil nó an t-iarratasóir,
de réir mar is cuí, an tsuim.

(2) Déanfar an tagairt do chostais i bhfo-alt
(1)(b) a fhorléiriú mar thagairt do cibé costais a
measann an Bord, dá lánrogha féin, gur costais
réasúnacha iad.

(3) Má mhainníonn údarás áitiúil nó iarratasóir,
de réir mar is cuí, suim a ordófar a íoc faoi fho-alt
(1) a íoc, féadfaidh an Bord nó aon duine eile lena
mbaineann, de réir mar a bheidh, an tsuim a
ghnóthú ón údarás nó ón iarratasóir, de réir mar
is cuí, mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.”.

41.—Leasaítear alt 221 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-ailt (1) agus (7), trí “alt 214, 215, 215A nó 215B” a
chur in ionad “ailt 214 agus 215”, agus

(b) i bhfo-ailt (2) agus (5), trí “alt 214, 215, 215A nó 215B” a
chur in ionad “alt 214 nó 215”.

42.—Leasaítear alt 223 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “alt 214, 215, 215A nó 215B don Aire,
d’aon Aire eile den Rialtas nó don Choimisiún um Rialáil
Fuinnimh” a chur in ionad “alt 214 nó 215 don Aire”,
agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “alt 214, 215, 215A nó 215B” a chur in
ionad “alt 214 nó 215”.

43.—Leasaítear alt 226 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) Féadfaidh an Bord forbairt bheartaithe a
cheadú, í a cheadú faoi réir coinníollacha, nó
diúltú í a cheadú.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a),
féadfaidh an Bord coinníollacha a chur ag
gabháil le ceadú faoin alt seo maidir le, nó i
dtaca le, cosaint na muirthimpeallachta (lena
n-áirítear iascaigh a chosaint) nó, más ábhar
molta é ón Aire Iompair don Bhord ó thaobh
fheidhmiú na cumhachta faoin bhfo-alt seo sa
chás áirithe (ar moladh é a fhéadfaidh an tAire
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sin den Rialtas a dhéanamh de bhua an fho-ailt
seo), maidir le, nó i dtaca le, sábháilteacht
loingseoireachta.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) (a) Sa chás seo a leanas:

(i) más dóigh leis an údarás áitiúil lena
mbaineann gur dóigh go mbeadh
éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt sin
ar an gcomhshaol, déanfaidh sé; nó

(ii) féadfaidh an tAire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha;

an cheist i dtaobh an dóigh go mbeadh
éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt ina
dhiaidh sin ar an gcomhshaol a tharchur chuig
an mBord chun go ndéanfaidh sé cinneadh
ina leith.

(b) Is cás forbartha é an cás sin a aithnítear chun
críocha alt 176 (seachas forbairt a thagann faoi
réim aicme forbartha a aithnítear chun críocha
an ailt sin) agus a bheartaítear a dhéanamh go
hiomlán nó go páirteach ar an imeall trá—

(i) ag údarás áitiúil ar údarás pleanála é, cibé
acu ina cháil mar údarás pleanála nó i gcáil
eile, nó

(ii) ag duine éigin eile thar ceann údaráis áitiúil
nó i gcomhpháirt nó i gcomhpháirtíocht le
húdarás áitiúil ar údarás pleanála é, de
bhun comhaontaithe arna dhéanamh ag an
údarás sin, cibé acu ina cháil mar údarás
pleanála nó i gcáil eile.

(c) I gcás go n-iarrfaidh an Bord é, soláthróidh an
t-údarás áitiúil nó an tAire Cumarsáide, Mara
agus Acmhainní Nádúrtha don Bhord cibé
faisnéis a shonróidh an Bord maidir leis na
héifeachtaí a bheidh ag an bhforbairt
bheartaithe, is ábhar don cheist a tarchuireadh
chuige faoin bhfo-alt seo, ar an gcomhshaol.

(7) (a) Déanfaidh an Bord an cheist a tharchuirfear
chuige faoi fho-alt (6) a bhreithniú agus a
chinneadh agus, i gcás go gcinnfidh sé gur
dóigh go mbeadh éifeachtaí suntasacha ag an
bhforbairt lena mbaineann ar an gcomhshaol,
déanfaidh sé—

(i) fógra a thabhairt don údarás áitiúil lena
mbaineann (agus, i gcás go mbeidh an
cheist tarchurtha ag an Aire Cumarsáide,
Mara agus Acmhainní Nádúrtha, don Aire
sin den Rialtas) á rá go bhfuil cinnte aige
gur dóigh go mbeadh na héifeachtaí sin ag
an bhforbairt, agus
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(ii) a shonrú, san fhógra sin, go mbeidh ráiteas
tionchair timpeallachta a ullmhóidh an t-
údarás, nó a chuirfidh sé faoi deara a
ullmhú, i leith na forbartha, ag gabháil le
haon iarratas ag an údarás áitiúil lena
mbaineann ar cheadú faoi fho-alt (1) i
leith na forbartha,

agus, i gcás go mbeidh sé sonraithe amhlaidh
san fhógra sin, beidh ráiteas den sórt sin ag
gabháil le haon iarratas den sórt sin dá réir sin.

(b) Déanfaidh an Bord, le linn dó an cinneadh sin
a dhéanamh, aird a thabhairt ar na critéir
d’fhonn a chinneadh cé na haicmí forbartha ar
dóigh dóibh éifeachtaí suntasacha a bheith acu
ar an gcomhshaol arna leagan amach in aon
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 176.

(c) D’ainneoin aon achtacháin eile, is cinneadh
críochnaitheach cinneadh an Bhoird ar cheist
arna tarchur chuige faoi fho-alt (6).

(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun
foráil do cibé nithe a bhaineann le nós imeachta agus
riarachán is dealraitheach don Aire, tar éis dó nó di dul i
gcomhairle leis an Aire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha, a bheith riachtanach nó fóirsteanach
i leith ceist a tharchur faoi fho-alt (6) nó cinneadh a
dhéanamh faoi fho-alt (7).

(9) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le forbairt
bheartaithe—

(a) a bheadh, dá ndéanfaí í go hiomlán laistigh de
limistéar feidhme údaráis áitiúil is údarás
pleanála, faoi réir fhorálacha alt 175,

(b) ar tugadh fógra chuig údarás áitiúil ina leith faoi
mhír (a)(i) d’fho-alt (7) á rá gur forbairt í ar
chinn an Bord faoin bhfo-alt sin gur dóigh go
mbeadh éifeachtaí suntasacha aici ar an
gcomhshaol, nó

(c) atá forordaithe chun críocha an ailt seo.”.

44.—Leasaítear alt 227 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (5), trí “an Aire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha” a chur in ionad “Aire na Mara
agus Acmhainní Nádúrtha”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) (a) Faoi réir mhír (b), ní bheidh feidhm ag na
hAchtanna Imeall Trá 1933 go 2005 maidir le
haon iarratas chuig an mBord faoi alt 226, ná
maidir le nithe lena mbaineann fo-alt 5(b) ná
maidir le scéim arna cur faoi bhráid an Aire
faoi alt 49 d’Acht na mBóithre 1993.
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(b) In aon chás go ndéanfaidh údarás áitiúil is
údarás pleanála iarratas ar cheadú le haghaidh
forbartha beartaithe faoi alt 226 nó gur
dheonaigh an Bord ceadú den sórt sin chuige,
ach nach mbeidh fáil éigeantach arna lorg aige
ar aon imeall trá ar a ndéanfaí an fhorbairt
bheartaithe faoi achtachán arna shonrú in alt
214, féadfaidh an t-údarás iarratas a dhéanamh
ar léas nó ar cheadúnas faoi alt 2 nó 3 den Acht
Imeall Trágha 1933 i leith na forbartha
beartaithe sin; sna cásanna sin, d’ainneoin
fhorálacha aon achtacháin eile, ní gá—

(i) don údarás áitiúil ráiteas tionchair
timpeallachta a chur faoi bhráid an Bhoird
i dtaca lena iarratas ar an léas nó ar an
gceadúnas sin, ná

(ii) don Aire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha breithniú a
dhéanamh ar na héifeachtaí is dóigh a
bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an
gcomhshaol.”,

agus

(c) trí fho-alt (9) a scriosadh.

45.—Leasaítear alt 228 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach:

“(5) Ní cheanglófar aon cheadúnas faoin Acht Imeall Trágha
1933 i leith aon dul isteach den sórt sin ná aon imscrúduithe
láithreáin a dhéanfar de réir an ailt seo.”.

46.—Leasaítear alt 265(3) den Phríomh-Acht trí “faoi Chuid XII”
a chur in ionad “faoin Acht seo”.

47.—Leasaítear Cuid XIX den Phríomh-Acht tríd an alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 270:

“Gan difear a
dhéanamh
d’fhorbairtí
díolmhaithe.

270A.—D’fhonn amhras a sheachaint, ní
dhéanfaidh na leasuithe de chuid an Achta seo
arna ndéanamh leis an Acht um Pleanáil agus
Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006 difear
d’aon earnáil forbartha díolmhaithe de bhua alt 4
nó rialachán faoi.”.

CUID 4

Ilghnéitheach

48.—(1) Déantar alt 2 den Acquisition of Land (Assessment of
Compensation) Act 1919, mar atá sé arna leasú i gcásanna ina mbeidh
aon chúiteamh a mheasúnaítear iníoctha ag údarás pleanála nó ag
aon údarás áitiúil eile, a leasú tríd an Riail seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh Riail (16):
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“(17) The value of any land lying 10 metres or more below
the surface of that land shall be taken to be nil, unless it is shown
to be of a greater value by the claimant.”.

(2) I gcás go mbeidh forálacha an Acquisition of Land
(Assessment of Compensation) Act 1919 le cur chun feidhme le linn
aon chúiteamh a mheasúnú a dhlífidh duine, seachas údarás pleanála
nó údarás áitiúil eile, a íoc, measfar éifeacht a bheith le foráil den
tsamhail sin a ghabhann leis an Riail a chuirtear isteach le fo-alt (1)
i ndáil leis an gcúiteamh sin a mheasúnú.

49.—Leasaítear an tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001—

(a) in alt 2—

(i) sa mhíniú ar “ráiteas tionchair timpeallachta”, trí “alt
37(3)(e)” a chur in ionad “alt 37(2)(d)”,

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “údarás pleanála”:

“ciallaíonn ‘forordaithe’, i gCuid 3, forordaithe le
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil;”,

agus

(iii) sa mhíniú ar “gnóthas iarnróid”, trí “alt 43(5)” a chur
in ionad “alt 43(6)”,

agus

(b) trí na hailt seo a leanas a chur in ionad ailt 37 go 47 (arna
leasú leis an Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005):

“Iarratas ar
ordú iarnróid.

37.—(1) Féadfaidh an Ghníomhaireacht,
CIÉ, nó aon duine eile le toiliú na
Gníomhaireachta, iarratas a dhéanamh
chuig an mBord Pleanála (dá ngairtear an
‘Bord’ ina dhiaidh seo san Acht seo) ar
ordú iarnróid.

(2) Sonrófar in iarratas faoi fho-alt (1)
an mar iarnród éadrom, meitreo nó ar shlí
eile is mian leis an iarratasóir go ndéanfar
an t-iarnród lena mbaineann a ainmniú leis
an ordú.

(3) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1) i
scríbhinn i cibé foirm a shonróidh an tAire
agus beidh na nithe seo a leanas ag
gabháil leis—

(a) dréacht den ordú beartaithe,

(b) plean de na hoibreacha iarnróid
beartaithe,

(c) i gcás iarratais ag an
nGníomhaireacht nó ag duine le
toiliú na Gníomhaireachta,
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plean d’aon fhorbairt tráchtála
a bheartaítear a dhéanamh ar
thalamh atá tadhlach leis na
hoibreacha iarnróid beartaithe,

(d) leabhar tagartha do phlean a
cheanglaítear faoin bhfo-alt seo
(ina léirítear céannacht úinéirí
agus áititheoirí na dtailte a
thuairiscítear sa phlean), agus

(e) ráiteas faoi na héifeachtaí is
dóigh a bheidh ag na
hoibreacha iarnróid beartaithe
(dá ngairtear ‘ráiteas tionchair
timpeallachta’ ina dhiaidh seo
sa Chuid seo) ar an gcomhshaol,

agus maidir le dréachtphlean agus leabhar
tagartha is i cibé foirm a shonróidh an tAire
nó i bhfoirm a mbeidh an éifeacht chéanna
léi a bheidh siad.

(4) Ní dhéanfar foirgniú oibreacha
iarnróid, is ábhar d’iarratas ar ordú iarnróid
faoin gCuid seo, a ghabháil de láimh mura
mbeidh ordú faoi alt 43 deonaithe ag an
mBord.

Forbairt
dhíolmhaithe.

38.—Is forbairt dhíolmhaithe chun
críocha Acht 2000 gach ceann díobh seo a
leanas:

(a) forbairt arb éard í oibreacha
iarnróid a dhéanamh, lena n-
áirítear na hoibreacha iarnróid
nó aon chuid díobh a úsáid chun
iarnród a oibriú, a bheidh
údaraithe ag an mBord agus
sonraithe in ordú iarnróid, nó
aon oibreacha teagmhasacha nó
sealadacha a bhaineann leis an
bhforbairt sin;

(b) forbairt arb éard í oibreacha
iarnróid a dhéanamh chun
iarnród a bheidh tógtha de bhun
ordaithe iarnróid a chothabháil,
a fheabhsú nó a dheisiú.

Ráiteas
tionchair
timpeallachta.

39.—(1) Beidh an fhaisnéis seo a leanas
i ráiteas tionchair timpeallachta:

(a) tuairisc ar na hoibreacha iarnróid
beartaithe ina mbeidh faisnéis
ar láithreán, dearadh agus méid
na n-oibreacha iarnróid
beartaithe;

(b) tuairisc ar na bearta a
shamhlaítear d’fhonn droch-
éifeachtaí suntasacha a
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sheachaint, a laghdú agus, más
féidir, a leigheas;

(c) na sonraí is gá chun na príomh-
éifeachtaí is dóigh a bheidh ag
na hoibreacha iarnróid
beartaithe ar an gcomhshaol a
aithint agus a mheasúnú;

(d) sracléiriú ar na príomhroghanna
a mbeidh staidéar déanta ag an
iarratasóir orthu agus léiriú ar
na príomhchúiseanna a bheidh
lena rogha, agus na héifeachtaí
comhshaoil á gcur i gcuntas;
agus

(e) achoimre i bhfriotal
neamhtheicniúil ar an
bhfaisnéis thuas.

(2) I ráiteas tionchair timpeallachta, i
dteannta na faisnéise sonraithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), agus mar mhíniú
uirthi nó chun cur léi, beidh faisnéis bhreise
maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) (i) tuairisc ar airíonna
fisiceacha iomlán na n-
oibreacha iarnróid
beartaithe agus na
riachtanais ó thaobh úsáide
talún de le linn na
gcéimeanna foirgníochta
agus oibríochta,

(ii) meastachán, de réir cineáil
agus méid, ar na hiarmhair
agus na hastuithe (lena n-
áirítear truailliú uisce, aeir
agus ithreach, torann,
creathadh, solas, teas agus
radaíocht) a mheastar a
bheidh ann de thoradh ar
oibriú na n-oibreacha
iarnróid beartaithe;

(b) tuairisc ar na gnéithe den
chomhshaol ar dóigh go
ndéanfaidh na hoibreacha
iarnróid beartaithe difear
suntasach dóibh, lena n-áirítear,
go háirithe—

(i) daoine, fauna agus flora,

(ii) ithir, uisce, aer, tosca
aeráide agus an tírdhreach,

(iii) sócmhainní ábhartha, lena
n-áirítear an oidhreacht
ailtireachta agus
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seandálaíochta, agus an
oidhreacht chultúir,

(iv) idirghaolmhaireacht na
nithe dá dtagraítear sa
mhír seo;

(c) tuairisc ar na héifeachtaí
suntasacha (lena n-áirítear cinn
dhíreacha, neamhdhíreacha,
thánaisteacha, charnacha,
ghearrthéarma, mheántéarma
agus fadtéarma, bhuana agus
shealadacha, dhearfacha agus
dhiúltacha) is dóigh a bheidh ag
na n-oibreacha iarnróid
beartaithe ar an gcomhshaol
mar thoradh ar na nithe seo a
leanas—

(i) na hoibreacha iarnróid
beartaithe a bheith ann,

(ii) acmhainní nádúrtha a úsáid,

(iii) truailleáin a astú, núiseanna
a chruthú agus dramhaíl a
dhíbirt,

agus tuairisc ar na modhanna
tuartha a úsáidfear chun na
héifeachtaí ar an gcomhshaol a
mheasúnú;

(d) léiriú ar aon deacrachtaí
(easnaimh theicniúla nó easpa
fios feasa) a bhain don
iarratasóir le linn dó nó di an
fhaisnéis is gá a thiomsú; agus

(e) achoimre ar an bhfaisnéis thuas i
bhfriotal neamhtheicniúil,

a mhéid a bheidh an fhaisnéis sin iomchuí
maidir le céim áirithe den nós imeachta
toilithe agus maidir le hairíonna sonracha
na n-oibreacha iarnróid nó an chineáil
oibreacha iarnróid lena mbaineann, agus na
ngnéithe comhshaoil ar dóigh go ndéanfar
difear dóibh, agus féadfar a cheangal le
réasún ar an iarratasóir faisnéis den sórt sin
a thiomsú ag féachaint, i measc nithe eile,
d’eolas reatha agus do mhodhanna
measúnachta.

(3) (a) Más rud é, sula ndéanfaidh duine
iarratas chuig an mBord ar ordú
iarnróid, go n-iarrfaidh sé nó sí
amhlaidh, déanfaidh an Bord,
tar éis dul i gcomhairle leis an
duine agus le cibé comhlachtaí
a bheidh sonraithe ag an Aire
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Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil chun na críche
sin, tuairim scríofa a thabhairt
ar an bhfaisnéis a bheidh i
ráiteas tionchair timpeallachta.

(b) Ní dochar tuairim scríofa a
thabhairt de réir an fho-ailt seo
d’fheidhmiú a chumhachtaí de
bhun an Achta seo ag an mBord
chun a cheangal ar iarratasóir
faisnéis bhreise a thabhairt i
ndáil le héifeachtaí na n-
oibreacha iarnróid beartaithe ar
an gcomhshaol.

(4) Ní bheidh feidhm ag Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Measúnacht
Tionchair Timpeallachta) 1989 go 2005 ná
ag Acht 2000 agus aon rialachán arna
dhéanamh faoin gcéanna i ndáil le
measúnacht tionchair timpeallachta maidir
le haon ní a rinneadh faoi ordú arna
dhéanamh faoin Acht seo.

Fógra a
fhoilsiú i ndáil
le hiarratas ar
ordú iarnróid.

40.—(1) Sula ndéanfar iarratas ar ordú
iarnróid, déanfaidh an t-iarratasóir—

(a) cóip den dréacht-ordú agus de na
doiciméid go léir a bheidh ag
gabháil leis an iarratas a
thaisceadh agus a choimeád ar
taisce, i cibé áit nó áiteanna, a
cheapfaidh an Bord, is áit nó
áiteanna ar a bhfuil rochtain ag
an bpobal go héasca, ar feadh
tréimhse nach lú ná 6
sheachtain tar éis an fógra dá
dtagraítear i mír (b) a fhoilsiú,

(b) fógra a fhoilsiú i nuachtán
amháin nó níos mó a scaiptear
sa limistéar lena mbaineann an
t-ordú—

(i) ina gcuirfear in iúl go
mbeidh iarratas á
dhéanamh ar ordú,

(ii) ina gcuirfear in iúl cén tráth
a fhéadfar agus cén áit nó
cé na háiteanna ina
bhféadfar, agus cén
tréimhse (is tréimhse 6
sheachtain) ar lena linn a
fhéadfar cóip den dréacht-
ordú agus de na doiciméid
a bheidh ag gabháil leis an
iarratas agus a bheidh
taiscthe faoin alt seo a
iniúchadh,
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(iii) ina ndéarfar go
mbreithneoidh an Bord
aon aighneachtaí i ndáil leis
an ordú beartaithe nó i
ndáil leis na héifeachtaí is
dóigh a bheidh ag na
hoibreacha iarnróid
beartaithe ar an
gcomhshaol a bheidh
curtha faoina bhráid i
scríbhinn ag aon duine
laistigh den tréimhse dá
dtagraítear i bhfomhír (ii),

(iv) ina ndéarfar gur féidir cóip
den dréacht-ordú nó sliocht
as agus cóip de na
doiciméid a bheidh ag
gabháil leis nó sliocht astu
a cheannach ar tháille a íoc
nach mó ná an costas
réasúnach a bhaineann leis
an gcóip nó leis an sliocht
sin a dhéanamh, agus

(v) ina ndéarfar, más amhlaidh
atá an cás, gur dóigh go
mbeidh éifeachtaí
suntasacha ag na
hoibreacha iarnróid
beartaithe ar an
gcomhshaol i dTuaisceart
Éireann,

(c) cóip den dréacht-ordú agus de na
doiciméid a bheidh ag gabháil
leis agus den fhógra dá
dtagraítear i mír (b) a
sheirbheáil ar an údarás
pleanála ar ina limistéar
feidhme (nó in aon chuid de) a
bheartaítear na hoibreacha
iarnróid beartaithe a dhéanamh,
ar an Aire agus ar cibé daoine
eile (más ann) a ordóidh an
Bord,

(d) cóip den fhógra dá dtagraítear i
mír (b) mar aon le sleachta
iomchuí as na doiciméid dá
dtagraítear i mír (a) a
sheirbheáil ar gach áititheoir
(más ann) agus ar gach úinéir
(más ann) de chuid talún dá
dtagraítear sa dréacht-ordú,
agus

(e) i gcás —

(i) inar dóigh go mbeidh
éifeachtaí suntasacha ag na
hoibreacha iarnróid
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beartaithe ar an
gcomhshaol i dTuaisceart
Éireann, nó

(ii) ina n-iarrfaidh an t-údarás
dá dtagraítear ina dhiaidh
seo sa mhír seo go gcuirfear
cóip den ráiteas tionchair
timpeallachta chuige, cóip
den sórt sin a chur chuig an
údarás forordaithe i
dTuaisceart Éireann, mar
aon le fógra, i cibé foirm a
fhorordófar, á rá go bhfuil
iarratas déanta ar na
hoibreacha sin a cheadú
agus go bhféadfar
aighneachtaí i scríbhinn a
dhéanamh chuig an mBord
(le linn na tréimhse a
bheidh sonraithe san
fhógra dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)(b)) i ndáil leis
na héifeachtaí is dóigh a
bheidh ag na hoibreacha
sin ar an gcomhshaol.

(2) Féadfaidh daoine den phobal cóip de
dhréacht-ordú iarnróid agus de dhoiciméid
a bheidh ag gabháil leis arna dtaisceadh
faoin alt seo a iniúchadh saor in aisce na
tráthanna agus le linn na tréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(b) agus féadfaidh siad cóipeanna
d’aon cheann de na doiciméid réamhráite
nó sleachta astu a cheannach ar tháille a íoc
leis an iarratasóir nach mó ná an costas
réasúnach a bhaineann leis na cóipeanna nó
na sleachta sin a dhéanamh de réir mar a
shocróidh an t-iarratasóir.

(3) Féadfaidh aon duine, le linn na
tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), aighneachtaí i
scríbhinn a dhéanamh chuig an mBord i
ndáil leis an ordú iarnróid beartaithe nó i
ndáil leis na héifeachtaí is dóigh a bheidh
ag na hoibreacha iarnróid beartaithe ar an
gcomhshaol.

(4) I gcás go mbeidh an ráiteas tionchair
timpeallachta agus fógra dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)(e) curtha chuig an údarás
forordaithe i dTuaisceart Éireann de bhun
na forála sin, rachaidh an
Ghníomhaireacht, CIÉ nó an Bord, i gcás
aon iarratasóra eile, de réir mar is cuí, i
gcomhairle leis an údarás sin maidir le
héifeachtaí ionchasacha na n-oibreacha
iarnróid beartaithe ar an gcomhshaol agus
maidir leis na bearta a shamhlaítear chun
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na éifeachtaí sin a laghdú nó chun deireadh
a chur leo.

Faisnéis
bhreise don
Bhord.

41.—(1) I gcás gurb é tuairim an Bhoird
nach gcomhlíonann ráiteas tionchair
timpeallachta arna thabhairt faoi alt 37
forálacha alt 39 nó más dóigh leis thairis sin
gur gá déanamh amhlaidh, ceanglóidh sé ar
an iarratasóir doiciméad a thabhairt dó ina
mbeidh cibé faisnéis bhreise a shonróidh sé
i ndáil leis na hoibreacha iarnróid
beartaithe agus comhlíonfaidh an t-
iarratasóir aon cheanglas den sórt sin
laistigh de cibé tréimhse a shonróidh an
Bord.

(2) (a) Más rud é go bhfuil sonraí
suntasacha i ndáil leis na
héifeachtaí is dóigh a bheidh ag
na hoibreacha iarnróid
beartaithe ar an gcomhshaol sa
doiciméad a thabharfar faoi
fho-alt (1), ceanglóidh an Bord
ar an iarratasóir—

(i) cóip den doiciméad
réamhráite a thaisceadh
agus a choimeád ar taisce
san áit nó i ngach ceann de
na háiteanna a bheidh
ceaptha ag an mBord,

(ii) fógra a fhoilsiú i nuachtán
amháin nó níos mó a
scaiptear sa limistéar lena
mbaineann an t-ordú
iarnróid bheartaithe ina
luafar gur tugadh don
Bhord faisnéis bhreise i
ndáil leis na héifeachtaí is
dóigh a bheidh ag na
hoibreacha iarnróid
beartaithe ar an
gcomhshaol, go mbeidh
cóipeanna den doiciméad
ina bhfuil an fhaisnéis ar
fáil lena n-iniúchadh saor
in aisce agus lena
gceannach ag daoine den
phobal, san áit nó i ngach
ceann de na háiteanna a
bheidh ceaptha ag an
mBord, tráthanna
sonraithe le linn na
tréimhse nach lú ná 3
sheachtain dar tosach an lá
a fhoilseofar an fógra agus
go bhféadfar aighneachtaí i
ndáil leis an bhfaisnéis
bhreise a dhéanamh chuig
an mBord sula rachaidh an
tréimhse sin in éag, agus
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(iii) fógra á rá gur tugadh an
fhaisnéis bhreise don
Bhord, mar aon le sleachta
iomchuí as an doiciméad
réamhráite, a sheirbheáil ar
aon duine ar seirbheáladh
fógra air nó uirthi de bhun
alt 40(1) agus a chur in iúl
don duine lena mbaineann
go bhféadfar aighneachtaí i
ndáil leis an bhfaisnéis
bhreise a dhéanamh chuig
an mBord le linn na
tréimhse nach lú ná 3
sheachtain dar tosach an lá
a chuirfidh an t-iarratasóir
an fógra chuig an duine
lena mbaineann.

(b) Déanfar cóipeanna d’fhaisnéis
bhreise a bhfoilseofar fógra ina
leith de bhun ceanglais faoi fho-
alt (2)(a)(ii) a chur ar fáil lena
gceannach ag daoine den
phobal le linn na tréimhse a
bheidh sonraithe san fhógra dá
dtagraítear san fhoráil sin ar
cibé táille a shocróidh an t-
iarratasóir nach mó ná an costas
réasúnach a bhainfidh leis na
cóipeanna sin a dhéanamh.

(3) Féadfaidh daoine den phobal an
fhaisnéis bhreise a thaiscfear faoin alt seo a
iniúchadh saor in aisce na tráthanna agus
le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san
fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a)(ii).

(4) Féadfaidh duine, le linn na tréimhse
a bheidh sonraithe san fhógra dá
dtagraítear i mír (a)(ii) nó (iii), de réir mar
is cuí, d’fho-alt (2), aighneachtaí i scríbhinn
a dhéanamh chuig an mBord i ndáil leis an
bhfaisnéis bhreise a thaiscfear faoin alt seo.

Éisteachtaí ó
bhéal.

42.—(1) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha
féin, éisteacht ó bhéal a thionól maidir le
hiarratas ar ordú iarnróid.

(2) Beidh feidhm ag ailt 135, 143 agus
146 d’Acht 2000 (arna leasú leis an Acht um
Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar
Straitéiseach) 2006), agus beidh éifeacht leo,
i ndáil le héisteacht ó bhéal dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) agus forléireofar na hailt sin
dá réir sin.

Ordú iarnróid. 43.—(1) Aon uair a dhéanfar iarratas
faoi alt 37, déanfaidh an Bord, sula
dtabharfaidh sé breith i dtaobh an t-ordú
lena mbaineann an t-iarratas a dheonú, na
nithe seo a leanas a bhreithniú:
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(a) an t-iarratas;

(b) an dréacht-ordú agus na
doiciméid a bhí ag gabháil leis
an iarratas;

(c) tuarascáil ar aon éisteacht ó
bhéal a tionóladh faoi alt 42
agus na moltaí (más ann) atá
inti;

(d) aon aighneacht arna déanamh
chuige go cuí faoi alt 40(3) nó
41(4) agus nár tarraingíodh siar;

(e) aon aighneacht arna déanamh
chuige go cuí ag údarás dá
dtagraítear in alt 40(1)(c) nó
(e);

(f) aon fhaisnéis bhreise arna
tabhairt dó faoi alt 41;

(g) na hiarmhairtí is dóigh a bheidh
ag na n-oibreacha iarnróid do
phleanáil chuí agus d’fhorbairt
inchothaithe sa limistéar ina
mbeartaítear na hoibreacha sin
a dhéanamh agus don
chomhshaol; agus

(h) na nithe dá dtagraítear in alt 143
(a cuireadh isteach leis an Acht
um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach 2006)
d’Acht 2000.

(2) Más rud é, tar éis an breithniú sin a
dhéanamh, gurb é tuairim an Bhoird gur
chóir an t-iarratas a dheonú, déanfaidh sé
ordú á údarú don iarratasóir an t-iarnród
nó na hoibreacha iarnróid a bheidh
sonraithe san ordú nó in aon chuid den
chéanna a fhoirgniú, a chothabháil, a
fheabhsú agus, faoi réir alt 11(7) i gcás na
Gníomhaireachta, a oibriú, ar cibé modh
agus faoi réir cibé coinníollacha,
modhnuithe, srianta agus ceanglas (agus ar
cibé téarmaí eile) is cuí leis an mBord agus
a shonróidh sé san ordú agus tabharfaidh
an Bord cóip den ordú don iarratasóir.

(3) (a) A luaithe is féidir tar éis ordú
iarnróid a dhéanamh, déanfaidh
an Bord—

(i) fógra a fhoilsiú in 2
nuachtán ar a laghad a
scaiptear sa limistéar lena
mbaineann an t-ordú, i
dtaobh an t-ordú iarnróid a
dhéanamh agus i dtaobh na
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n-áiteanna ina bhféadfar,
na tréimhse ar lena linn a
fhéadfar agus na
dtráthanna a fhéadfar
cóipeanna den ordú
iarnróid agus d’aon phlean
dá dtagraítear ann a
iniúchadh nó a cheannach
ar chostas nach mó ná an
costas réasúnach a
bhaineann le cóipeanna
den sórt sin a dhéanamh,
agus

(ii) fógra a thabhairt don údarás
forordaithe i dTuaisceart
Éireann maidir lena
bhreith i gcás ina mbeidh
cóip den ráiteas
timpeallachta curtha chuig
an údarás sin de réir alt
40(1)(e).

(b) Sonrófar na nithe seo a leanas i
bhfógra dá dtagraítear i mír
(a)—

(i) ábhar agus cineál na breithe
ón mBord lena n-áirítear
aon choinníollacha a
bheidh ag gabháil léi,

(ii) go raibh aird ag an mBord,
le linn dó breith a thabhairt
i dtaobh an ndeonódh sé
ordú iarnróid, ar na nithe
dá dtagraítear i bhfo-alt
43(1), agus

(iii) tuairisc, más gá, ar na
príomhbhearta chun aon
drochéifeachtaí a bheadh
ag na hoibreacha iarnróid
beartaithe a sheachaint.

(4) Tiocfaidh ordú iarnróid i ngníomh—

(a) i gcás nach bhfuil iarratas déanta
ar chead chun iarratas a
dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach ar an ordú, i
ndeireadh tréimhse 8 seachtain,
agus

(b) i gcás go bhfuil iarratas den sórt
sin déanta, agus nach bhfuil sé
tarraingthe siar, a mhéid nach
bhfuil dearbhú tugtha ina leith
gur iarratas neamhbhailí é nó
nach bhfuil sé neamhnithe de
bhun an athbhreithnithe sin, ar
chinneadh críochnaitheach na
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n-imeachtaí lena mbaineann nó
cibé dáta eile a chinnfear sna
himeachtaí sin, agus

(c) i gcás go bhfuil iarratas den sórt
sin déanta agus tarraingthe siar,
ar an dáta a tharraingítear siar
é.

(5) Maidir le duine dár deonaíodh ordú
iarnróid, féadfaidh sé nó sí, le toiliú an
Aire, socruithe a dhéanamh le duine eile
chun an t-iarnród nó na hoibreacha
iarnróid lena mbaineann an t-ordú a
fhoirgniú, a chothabháil, a fheabhsú nó a
oibriú.

(6) Féadfaidh an Bord, i gcás gur
mainníodh nó gur diúltaíodh coinníoll,
srian nó ceanglas atá sonraithe in ordú
iarnróid a chomhlíonadh, an t-ordú a
chúlghairm.

(7) (a) I gcás go mbeartaíonn an Bord
ordú faoin alt seo a chúlghairm,
tabharfaidh sé fógra i scríbhinn
don ghnóthas iarnróid i dtaobh
é a bheith beartaithe aige
déanamh amhlaidh agus i
dtaobh na gcúiseanna atá leis
sin.

(b) Féadfaidh an gnóthas iarnróid,
tráth nach déanaí ná 3
sheachtain ón dáta a chuirfear
an fógra, aighneachtaí i
scríbhinn a dhéanamh chuig an
mBord agus—

(i) sula dtabharfaidh an Bord
breith ar an ní, cuirfidh sé
san áireamh aon
aighneachtaí a bheidh
déanta chuige go cuí faoin
mír seo i ndáil lena bhfuil
beartaithe agus nach bhfuil
tarraingthe siar, agus

(ii) tabharfaidh an Bord fógra i
scríbhinn don ghnóthas
iarnróid faoina bhreith
agus faoi na cúiseanna atá
léi.

(8) I bhfógra i dtaobh a bhfuil beartaithe
ag an mBord faoi fho-alt (7) beidh ráiteas
go bhféadfaidh an gnóthas iarnróid
aighneachtaí a dhéanamh chuig an mBord
tráth nach déanaí ná 3 sheachtain ón dáta a
chuirfear an fógra agus i bhfógra i dtaobh
breithe ón mBord faoi fho-alt (7) beidh
ráiteas go bhféadfaidh an gnóthas iarnróid
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achomharc a dhéanamh chun na hArd-
Chúirte faoi fho-alt (9) i gcoinne na breithe
tráth nach déanaí ná 3 sheachtain ón dáta a
chuirfear an fógra.

(9) D’ainneoin alt 47(1), féadfaidh an
gnóthas iarnróid achomharc a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte i gcoinne breithe ón
mBord faoi fho-alt (6) tráth nach déanaí ná
3 sheachtain ón dáta a chuirfear an fógra
faoin mbreith faoi fho-alt (7) agus féadfaidh
an Chúirt sin, de réir mar is cuí léi, ar an
achomharc a éisteacht, breith an Bhoird a
dhaingniú nó a ordú don Bhord a bhreith a
tharraingt siar agus a thoirmeasc an t-ordú
beartaithe lena mbaineann a dhéanamh.

Forálacha i
ndáil le hordú
iarnróid.

44.—(1) Beidh in ordú iarnróid cibé
forálacha a mheasfaidh an Bord is gá nó is
fóirsteanach chun críche an ordaithe.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(1), maidir le hordú iarnróid—

(a) féadfar a shonrú ann aon talamh
nó fo-stratam talún ar gá, i
dtuairim an Bhoird, é a fháil
chun éifeacht a thabhairt don
ordú,

(b) féadfar a shonrú ann aon chearta
i dtalamh nó in uisce nó faoi nó
thairis nó, faoi réir thoiliú an
Aire i gcás bóthair náisiúnta nó
an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil i gcás aon bhóthair
phoiblí eile, in aon bhóthar
poiblí nó faoi nó thairis ar gá, i
dtuairim an Bhoird, iad a fháil
chun éifeacht a thabhairt don
ordú,

(c) féadfar a shonrú ann an modh ar
a mbeidh an t-iarnród nó na
hoibreacha iarnróid nó aon
chuid den chéanna lena
mbaineann an t-ordú le
foirgniú,

(d) féadfar a shocrú ann an tréimhse
ar laistigh di a bheidh na
hoibreacha iarnróid le críochnú,

(e) féadfaidh forálacha a bheith ann
maidir leis an modh ar a mbeidh
na hoibreacha iarnróid le
hoibriú agus le cothabháil,

(f) gan dochar do mhír (g),
féadfaidh cibé forálacha a
bheith ann a mheasfaidh an
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Bord is cuí chun an pobal i
gcoitinne, pobail áitiúla agus
aon daoine dá ndéanann an t-
ordú difear a chosaint,

(g) féadfaidh forálacha a bheith ann
lena gceanglaítear—

(i) saoráid a fhoirgniú nó
foirgniú saoráide a
mhaoiniú, go hiomlán nó
go páirteach, nó

(ii) seirbhís a sholáthar nó
soláthar seirbhíse a
mhaoiniú, go hiomlán nó
go páirteach,

sa limistéar ina mbeidh na
hoibreacha iarnróid le foirgniú,
is saoráid nó seirbhís a bheadh,
i dtuairim an Bhoird, ina
gnóchan don phobal,

(h) féadfar foráil a dhéanamh ann
maidir le haon cheisteanna
sonraithe a eascróidh faoin ordú
a chinneadh trí eadráin,

(i) féadfaidh cibé forálacha a bheith
ann is forálacha coimhdeacha
nó teagmhasacha i ndáil le haon
cheann de na nithe réamhráite
agus a mheasfaidh an Bord is gá
agus is cuí.

(3) Ní cheanglófar le foráil d’ordú
iarnróid dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(g) go
gcuirfear an oiread sin acmhainní
airgeadais in árach chun an fhoráil a
chomhlíonadh go mbainfear go
substaintiúil den duine, ar ina fhabhar nó
ina fabhar a oibríonn an t-ordú, na sochair
is dóigh a d’fhabhródh ón ordú a
dhéanamh.

(4) Féadfaidh an Bord, le toiliú an Aire,
in ordú iarnróid an t-iarnród lena
mbaineann an t-ordú a ainmniú mar
iarnród éadrom nó mar mheitreo.

Talamh a fháil
go
héigeantach.

45.—(1) Ar thosach feidhme ordaithe
iarnróid, beidh an Ghníomhaireacht nó
CIÉ údaraithe air sin aon talamh, nó aon
chearta i dtalamh nó in aon fho-stratam
talún nó faoi nó thairis, a bheidh sonraithe
san ordú a fháil go héigeantach agus, chun
na críche sin, beidh éifeacht leis an ordú
iarnróid amhail is dá mba ordú ceannaigh
éigeantaigh dá dtagraítear in alt 10(1) den
Acht Rialtais Áitiúil (Uimh. 2) 1960 (arna
chur isteach le halt 86 d’Acht na dTithe
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1966) é, a rinneadh agus a daingníodh go
cuí agus, dá réir sin, beidh feidhm ag an alt
sin agus beidh éifeacht leis i ndáil leis an
ordú fairis na modhnuithe—

(a) go ndéanfar tagairtí don údarás
áitiúil a fhorléiriú mar thagairtí
a fholaíonn tagairtí don
Ghníomhaireacht nó do CIÉ, de
réir mar a bheidh,

(b) go ndéanfar tagairtí don Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil a fhorléiriú mar
thagairtí don Bhord,

(c) go ndéanfar an tagairt i bhfo-alt
(4)(a) d’alt 78 d’Acht na dTithe
1966 a fhorléiriú mar thagairt a
fholaíonn tagairt d’fho-ailt (1),
(4) agus (5) den alt sin,

agus fara aon mhodhnuithe riachtanacha
eile.

(2) I gcás go mbeartaíonn an
Ghníomhaireacht nó CIÉ talamh a fháil de
bhun fho-alt (1) agus go bhfuil sé níos
éifeachtaí agus níos eacnamaíche, i
dtuairim na Gníomhaireachta nó CIÉ, de
réir mar a bheidh, talamh breise tadhlach
leis a fháil, féadfaidh an Ghníomhaireacht
nó CIÉ, de réir mar a bheidh, déanamh
amhlaidh le toiliú an Aire agus toiliú aon
duine ag a mbeidh leas sa talamh tadhlach
nó ceart ann nó faoi nó thairis d’ainneoin
nach bhfuil an talamh tadhlach sonraithe
san ordú iarnróid.

(3) Comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht
nó CIÉ aon ordachán ón Aire i ndáil le
talamh a bheidh faighte aici nó aige de
bhun fho-alt (1).

Fógra i dtaobh
ordú iarnróid a
dheonú.

46.—A luaithe is féidir tar éis ordú
iarnróid a dhéanamh, déanfaidh an
gnóthas iarnróid—

(a) cóip den ordú agus den phlean dá
dtagraítear ann a thaisceadh
agus a choimeád ar taisce i
bpríomh-oifig an ghnóthais
iarnróid, agus i cibé áit eile a
shonróidh an Bord, i rith na
tréimhse 5 bliana tar éis an t-
iarnród a oscailt le haghaidh
tráchta, agus beidh an t-ordú
agus an plean réamhráite, le
linn dóibh a bheith ar taisce
amhlaidh, ar fáil lena n-
iniúchadh ag daoine den phobal
saor in aisce, gach tráth
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réasúnach, agus féadfar
cóipeanna d’aon cheann de na
doiciméid réamhráite nó
sleachta as a cheannach ar
tháille a íoc leis an ngnóthas
iarnróid nach mó ná an costas
réasúnach a bhaineann leis na
cóipeanna nó na sleachta sin a
dhéanamh, agus

(b) cóip de shleachta iomchuí as an
ordú iarnróid agus den phlean
dá dtagraítear ann a sheirbheáil
ar gach údarás pleanála don
limistéar (nó aon chuid den
limistéar) lena mbaineann an t-
ordú agus chuig gach áititheoir
(más ann) agus gach úinéir (más
ann) de chuid talún dá
dtagraítear san ordú iarnróid.

Athbhreithniú
breithiúnach ar
ordú iarnróid
agus
gníomhartha
gaolmhara.

47.—(1) Ní cheisteoidh duine bailíocht
ordaithe iarnróid ná aon ghnímh a
dhéanfaidh an Bord i gcomhlíonadh nó i
gcomhlíonadh airbheartaithe a
fheidhmeanna faoi ailt 37 go 46 ar shlí
seachas ar mhodh iarratais ar athbhreithniú
breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na
nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986)
(‘an tOrdú’).

(2) Féadfaidh an Bord, aon tráth tar éis
tionscnaimh iarratais ar chead chun iarratas
a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach
ar aon ghníomh lena mbaineann fo-alt (1)
agus a bhaineann le ní a bheidh de thuras
na huaire faoi bhráid an Bhoird, iarratas a
dhéanamh chun na hArd-Chúirte chun na
himeachtaí a bhac go dtí go dtabharfaidh
an Bord breith i ndáil leis an ní lena
mbaineann.

(3) Féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas
den sórt sin a bheith déanta, i gcás go
measfaidh sí go bhfuil an ní a bheidh os
comhair an Bhoird faoi réim dhlínse an
Bhoird, ordú a dhéanamh lena mbacfar na
himeachtaí lena mbaineann ar cibé téarmaí
is cuí léi.

(4) Faoi réir fho-alt (5), déanfar iarratas
ar chead chun iarratas a dhéanamh ar
athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú i
leith ordaithe nó gnímh lena mbaineann fo-
alt (1) laistigh den tréimhse 8 seachtain dar
tosach an dáta a rinneadh an t-ordú nó, de
réir mar a bheidh, an dáta a rinne an Bord
an gníomh.

(5) Féadfaidh an Ard-Chúirt an
tréimhse dá bhforáiltear i bhfo-alt (4) agus
a bhféadfar iarratas ar chead, dá dtagraítear
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san fho-alt sin, a dhéanamh lena linn, a
fhadú, ach ní dhéanfaidh sí amhlaidh ach
amháin más deimhin léi—

(a) go bhfuil cúis mhaith dhóthanach
ann chun déanamh amhlaidh,
agus

(b) maidir leis na himthosca ba chúis
leis an mainneachtain an t-
iarratas ar chead a dhéanamh
laistigh den tréimhse dár
foráladh amhlaidh, nach raibh
neart orthu ag an iarratasóir ar
an bhfadú.

(6) Forléireofar tagairtí san alt seo don
Ordú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don
Ordú arna leasú nó arna ionadú (fara
modhnú nó gan mhodhnú) le rialacha
cúirte.

Alt 47:
forálacha
forlíontacha.

47A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Cúirt’ nuair a úsáidtear é gan
cháiliú, an Ard-Chúirt (ach ní fhorléireofar
an míniú seo mar mhíniú a chiallaíonn nach
mbainfidh fo-ailt (2) go (6) agus (9) le
feidhmiú dlínse ag an gCúirt Uachtarach ar
aon achomharc a dhéanfar agus nach
rialóidh siad an céanna);

déanfar ‘Ordú’ a fhorléiriú de réir alt 47;

ciallaíonn ‘cead faoi alt 47’ cead chun
iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú
breithiúnach faoin Ordú i leith ordaithe nó
gnímh lena mbaineann alt 47(1).

(2) Déanfar iarratas ar chead faoi alt 47
trí fhoriarratas iar bhfógra (a bheidh
forasaithe sa tslí a shonrófar san Ordú i
leith foriarratais ex parte ar chead) chuig an
mBord, chuig an iarratasóir ar an ordú
iarnróid, i gcás nach é nó í an t-iarratasóir
ar chead, agus chuig aon duine eile a
shonrófar chun na críche sin le hordú ón
Ard-Chúirt, agus ní dheonóidh an Chúirt
cead faoi alt 47 mura deimhin léi—

(a) go bhfuil forais shubstaintiúla
ann chun a mhaíomh go bhfuil
an t-ordú nó an gníomh lena
mbaineann neamhbhailí nó gur
ceart é a neamhniú, agus

(b) (i) go bhfuil leas substaintiúil
ag an iarratasóir sa ní is
ábhar don iarratas, nó

(ii) maidir leis an iarratasóir—
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(I) gur comhlacht nó
eagraíocht (seachas
údarás Stáit, údarás
poiblí nó comhlacht nó
gníomhaireacht
rialtasach) é nó í a
mbaineann a chuid nó
a cuid aidhmeanna nó
cuspóirí le caomhnú an
chomhshaoil a chur
chun cinn,

(II) go mbeidh sé nó sí, le
linn na tréimhse 12
mhí roimh dháta an
iarratais, tar éis na
haidhmeanna nó na
cuspóirí sin a
shaothrú, agus

(III) go gcomhlíonann sé nó
sí cibé ceanglais (más
ann) a bheadh ar
chomhlacht nó
eagraíocht, dá
ndéanfadh sé nó sí
achomharc faoi alt
37(4)(c) d’Acht 2000, a
chomhlíonadh de bhua
alt 37(4)(d)(iii) den
Acht sin (agus, chun
na críche sin, beidh
feidhm ag aon
cheanglas a
fhorordófar faoi alt
37(4)(e)(iv) den Acht
sin amhail is dá mba
thagairt don aicme ní
ar di an t-ordú nó an
gníomh is ábhar don
iarratas ar chead faoi
alt 47 an tagairt san alt
sin don aicme ní ar di
an bhreith is ábhar
don achomharc).

(3) Níl leas substaintiúil chun críocha
fho-alt (2)(b)(i) teoranta do leas i dtalamh
ná leas airgeadais eile.

(4) D’ainneoin iarratas a dhéanamh ar
chead faoi alt 47 i leith ordaithe iarnróid, ní
dhéanfaidh an t-iarratas difear do
bhailíocht an ordaithe iarnróid ná dá oibriú
mura rud é, ar iarratas chun na Cúirte, go
ndéanfaidh an Chúirt oibriú an ordaithe
iarnróid a fhionraí go dtí go gcinnfear an t-
iarratas nó go dtarraingeofar siar é.

(5) Má dheonaíonn an Chúirt cead faoi
alt 47, ní sheasfar ar aon fhorais san iarratas
ar athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú
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seachas iad sin a gcinnfidh an Chúirt gur
forais shubstaintiúla iad faoi fho-alt (2)(a).

(6) Féadfaidh an Chúirt, mar choinníoll
chun cead faoi alt 47 a dheonú, a cheangal
ar an iarratasóir ar chead den sórt sin
gealltanas a thabhairt i dtaobh damáistí.

(7) Is cinneadh críochnaitheach a bheidh
i gcinneadh na Cúirte maidir le hiarratas ar
chead faoi alt 47 nó maidir le hiarratas ar
athbhreithniú breithiúnach ar scór an
cheada sin agus ní fhéadfar aon achomharc
a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí i
gcoinne bhreith na Cúirte i gceachtar cás
ach amháin le cead na Cúirte agus ní
dheonófar an cead sin ach amháin i gcás go
ndeimhneoidh an Chúirt go bhfuil ponc dlí
a ngabhann tábhacht phoiblí eisceachtúil
leis i gceist sa bhreith uaithi agus gurb
inmhianaithe ar mhaithe le leas an phobail
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte
Uachtaraí.

(8) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (7) maidir
le cinneadh ón gCúirt a mhéid a bhaineann
sé le ceist i dtaobh bhailíocht aon dlí ag
féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta.

(9) I gcás nach ndéanfar iarratas ar
athbhreithniú breithiúnach faoin Ordú ach
i leith cuid d’ordú nó de ghníomh lena
mbaineann alt 47(1), féadfaidh an Chúirt,
más cuí léi, a dhearbhú go bhfuil an chuid
lena mbaineann nó aon fhoráil di
neamhbhailí nó féadfaidh sí an chuid lena
mbaineann nó aon fhoráil di a neamhniú
gan a dhearbhú go bhfuil an chuid eile den
ordú nó den ghníomh nó den chuid den
ordú nó den ghníomh neamhbhailí nó gan
an chuid eile den ordú nó den ghníomh nó
den chuid den ordú nó den ghníomh a
neamhniú, agus má dhéanann an Chúirt
amhlaidh, féadfaidh sí aon leasuithe
iarmhartacha a dhéanamh ar an gcuid eile
den ordú nó den ghníomh nó den chuid den
ordú nó den ghníomh is cuí léi.

(10) Le linn don Chúirt iarratas ar chead
faoi alt 47 nó iarratas ar athbhreithniú
breithiúnach ar scór an cheada sin a
chinneadh, gníomhóidh sí a luaithe is féidir
i gcomhréir le riaradh an cheartais.

(11) Ar achomharc i gcoinne cinnidh ón
gCúirt i leith iarratais dá dtagraítear i bhfo-
alt (10)—

(a) ní bheidh dlínse ag an gCúirt
Uachtarach ach amháin chun an
ponc dlí arna dheimhniú ag an
gCúirt faoi fho-alt (7) a
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chinneadh (agus ní bheidh
dlínse aici ach amháin chun an
t-ordú sin a dhéanamh sna
himeachtaí a bhaineann leis an
gcinneadh sin), agus

(b) le linn don Chúirt Uachtarach an
t-achomharc a chinneadh,
gníomhóidh sí a luaithe is féidir
i gcomhréir le riaradh an
cheartais.

(12) Féadfar foráil a dhéanamh le
rialacha cúirte maidir le hiarratais ar chead
faoi alt 47 agus maidir le hiarratais ar
athbhreithniú breithiúnach ar scór ceada
den sórt sin a éisteacht a luaithe is féidir.”.

50.—Déantar an tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 a leasú
tuilleadh trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 47A (a
cuireadh isteach le halt 49):

“Pléití leis an
mBord sula
ndéanfar
iarratas.

47B.—(1) Rachaidh an Ghníomhaireacht, CIÉ
nó aon duine eile a bheartaíonn iarratas a
dhéanamh ar ordú iarnróid de réir alt 37(1) i mbun
comhchomhairliúchán leis an mBord i ndáil leis na
hoibreacha iarnróid beartaithe sula ndéanfaidh sí
nó sé an t-iarratas.

(2) Gairtear ‘iarratasóir ionchasach’ de dhuine
den sórt sin ina dhiaidh seo san alt seo agus in
alt 47C.

(3) Féadfaidh an Bord, in aon
chomhchomhairliúcháin faoi fho-alt (1), comhairle
a thabhairt don iarratasóir ionchasach maidir leis
an iarratas beartaithe agus, go háirithe, maidir leis
an méid seo a leanas—

(a) na nósanna imeachta a ghabhann le
hiarratas a dhéanamh faoin gCuid seo
agus le hiarratas den sórt sin a
bhreithniú, agus

(b) cé na cúinsí, a bhaineann le pleanáil
chuí agus forbairt inchothaithe, a
d’fhéadfadh, i dtuairim an Bhoird,
baint a bheith acu lena bhreith i ndáil
leis an iarratas.

Alt 47B:
forálacha
forlíontacha.

47C.—(1) Déanfaidh iarratasóir ionchasach,
chun críocha comhchomhairliúchán faoi alt 47B,
dóthain faisnéise i ndáil leis na hoibreacha
iarnróid beartaithe a sholáthar don Bhord chun a
chumasú don Bhord na hoibreacha sin a
mheasúnú.

(2) Féadfaidh an Bord, dá lánrogha féin, dul i
gcomhairle le haon duine eile a bhféadfadh, i
dtuairim an Bhoird, faisnéis a bheith aige nó aici
atá iomchuí chun críocha comhchomhairliúchán
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faoi alt 47B i ndáil leis na hoibreacha iarnróid
beartaithe.

(3) Ní dochar comhchomhairliúcháin a
dhéanamh faoi alt 47B do chomhlíonadh aon
fheidhmeanna eile dá chuid faoin Acht seo ná
faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ná faoi
rialacháin faoi cheachtar de na hAchtanna sin ag
an mBord agus ní féidir brath air sa phróiseas
pleanála foirmiúil ná in imeachtaí dlí.

(4) Coimeádfaidh an Bord taifead i scríbhinn ar
aon chomhchomhairliúcháin faoi alt 47B i ndáil le
hoibreacha iarnróid beartaithe, lena n-áirítear
ainmneacha na ndaoine sin a bhí páirteach sna
comhchomhairliúcháin, agus déanfar cóip den
taifead sin a chur agus a choinneáil leis na
doiciméid lena mbaineann aon iarratas i leith na
n-oibreacha iarnróid beartaithe.

Cumhachtaí
forlíontacha
don Bhord.

47D.—(1) Sula gcinnfidh an Bord iarratas ar
ordú iarnróid, féadfaidh sé, dá lánrogha féin aon
tráth—

(a) aighneachtaí nó tuairimí breise a
iarraidh ar an iarratasóir, ar aon duine
a rinne aighneachtaí chuige nó a thug
tuairimí dó i ndáil leis an iarratas, nó
ar aon duine eile a bhféadfadh, i
dtuairim an Bhoird, faisnéis a bheith
aige nó aici atá iomchuí maidir leis an
iarratas a chinneadh,

(b) gan dochar d’alt 41, aon fhaisnéis a
bhainfidh leis an iarratas a chur ar fáil
lena hiniúchadh, a chur in iúl d’aon
duine nó don phobal go bhfuil an
fhaisnéis ar fáil amhlaidh agus, más cuí
leis, a iarraidh go ndéanfaí
aighneachtaí breise chuige nó go
dtabharfaí tuairimí breise dó laistigh
de cibé tréimhse a shonróidh sé, nó

(c) cruinnithe a thionól leis an iarratasóir
nó le haon duine eile más
dealraitheach don Bhord é a bheith
riachtanach nó fóirsteanach déanamh
amhlaidh—

(i) chun an t-iarratas a chinneadh, nó

(ii) chun go ndéanfaí aon saincheist leis
an iarratasóir nó aon easaontú idir
an t-iarratasóir agus aon pháirtí
eile a réiteach, lena n-áirítear aon
saincheist nó aon easaontú a
réiteach sula dtabharfar éisteacht
ó bhéal.

(2) I gcás go dtionólfaidh an Bord cruinniú de
réir fho-alt (1)(c), coimeádfaidh sé taifead i
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scríbhinn ar an gcruinniú agus cuirfidh sé an
taifead sin ar fáil lena iniúchadh.

(3) Féadfaidh an Bord, nó fostaí de chuid an
Bhoird a bheidh údaraithe go cuí ag an mBord,
aon duine a cheapadh chun cruinniú dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(c) a thionól.

(4) Féadfaidh an Bord, má tá sé den tuairim go
sealadach gur chuí an t-ordú iarnróid lena
mbaineann a cheadú dá ndéanfaí athruithe áirithe
(a bheidh sonraithe san fhógra dá dtagraítear san
fho-alt seo) ar théarmaí an iarratais ina leith nó i
leith an ordaithe bheartaithe, fógra a thabhairt
don iarratasóir á rá go bhfuil sé den tuairim sin
agus a iarraidh ar an iarratasóir athruithe a bheidh
sonraithe san fhógra a dhéanamh ar théarmaí an
iarratais nó an ordaithe bheartaithe agus, má
dhéanann an t-iarratasóir na hathruithe sin, cibé
faisnéis (más ann) a shonróidh sé i ndáil leis an
iarratas nó leis an ordú beartaithe, sna téarmaí
arna n-athrú amhlaidh, nó, más gá, ráiteas
tionchair timpeallachta athbhreithnithe ina leith a
thabhairt dó.

(5) Má dhéanann an t-iarratasóir na hathruithe
ar théarmaí an iarratais nó an ordaithe bheartaithe
a bheidh sonraithe san fhógra a thabharfar don
iarratasóir faoi fho-alt (4), measfar gurb iad
téarmaí an iarratais nó an ordaithe arna n-athrú
amhlaidh an t-iarratas nó an t-ordú chun críocha
na Coda seo.

(6) I gcás go mbeidh na hathruithe déanta ag an
iarratasóir ar théarmaí an iarratais nó an ordaithe
bheartaithe a shonrófar i bhfógra a thabharfar don
iarratasóir faoi fho-alt (4), ceanglóidh an Bord ar
an iarratasóir—

(a) fógra a fhoilsiú i nuachtán nó nuachtáin
a scaiptear sa limistéar nó sna limistéir
ina mbeadh na hoibreacha iarnróid
beartaithe suite ina luafar go ndearna
an t-iarratasóir, de bhun iarrata ón
mBord, athruithe ar théarmaí an
iarratais nó an ordaithe (agus cuirfear
cineál na n-athruithe sin in iúl) agus,
más amhlaidh atá an cás, go ndearnadh
faisnéis i ndáil le téarmaí an iarratais
nó an ordaithe arna n-athrú amhlaidh
nó ráiteas tionchair timpeallachta
athbhreithnithe maidir leis an
bhforbairt a thabhairt don Bhord, ina
gcuirfear in iúl cé na tráthanna a
fhéadfar, cén tréimhse (nach lú ná 3
sheachtain) ar lena linn a fhéadfar agus
cén áit nó cé na háiteanna ina
bhféadfar cóip den fhaisnéis nó den
ráiteas tionchair timpeallachta a
iniúchadh saor in aisce nó a cheannach
ar tháille shonraithe (is táille nach mó
ná an costas réasúnach a bhainfidh leis
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an gcóip sin a dhéanamh) a íoc agus
go bhféadfar aighneachtaí nó tuairimí i
ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an
ráiteas sin a chur faoi bhráid an Bhoird
roimh dheireadh na tréimhse a luafar,
agus

(b) na nithe seo a leanas a chur chuig an
údarás pleanála agus chuig gach duine
ar ar seirbheáladh fógra de bhun alt
40(1)(c) nó (e), agus chuig gach
áititheoir (más ann) agus gach úinéir
(más ann) talún dá dtagraítear san
ordú (arb é an t-ordú arna athrú
amhlaidh é, más rud é gur athraíodh a
théarmaí amhlaidh)—

(i) fógra á rá go ndearnadh an
fhaisnéis nó an ráiteas dá
dtagraítear i mír (a) a thabhairt
don Bhord, agus

(ii) cóip den fhaisnéis nó den ráiteas
sin,

agus a chur in iúl don údarás sin nó
don duine eile sin go bhféadfar
aighneachtaí a dhéanamh chuig an
mBord nó tuairimí a thabhairt dó i
ndáil leis an bhfaisnéis nó leis an
ráiteas sin roimh dheireadh tréimhse
(nach lú ná 3 sheachtain) dar tosach an
lá a chuirfidh an t-iarratasóir an fógra
chuig an údarás nó chuig an duine eile.

(7) Déanfaidh an Bord, le linn breith a
thabhairt i dtaobh an ndeonóidh sé an t-ordú
iarnróid lena mbaineann an t-iarratas, aird a
thabhairt ar aon fhaisnéis a cuireadh faoina bhráid
ar scór fógra faoi fho-alt (4), lena n-áirítear aon
ráiteas tionchair timpeallachta athbhreithnithe, nó
aon aighneachtaí a rinneadh nó tuairimí a tugadh
ar scór iarrata faoi fho-alt (1) nó fógra faoi fho-
alt (6).

Cuspóir an
Bhoird i ndáil
le horduithe
iarnróid.

47E.—(1) Is é dualgas an Bhoird a chinntiú—

(a) go gcrı́ochnaı́tear comhchomhairliúcháin
arna seoladh faoi alt 47B, agus

(b) go dtugtar breith faoi alt 43 ar iarratas
ar ordú iarnróid,

a luaithe is féidir ach é a bheith i gcomhréir le
pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe agus, chun
na críche sin, na bearta sin go léir atá ar fáil dó a
dhéanamh chun a chinntiú nach ndéanfar, a mhéid
is indéanta, aon mhoill is inseachanta ag aon
chéim le linn na comhchomhairliúcháin sin a
sheoladh nó an bhreith sin a thabhairt.



[2006.] [Uimh. 27.]An tAcht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)
agus faoi réir fho-ailt (3) go (6), beidh de chuspóir
ag an mBord a chinntiú go dtabharfar breith faoi
alt 43 ar iarratas a dhéanfar ar ordú iarnróid—

(a) laistigh de thréimhse 18 seachtain dar
tosach an lá deireanach chun
aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a
thabhairt de réir an fhógra dá
dtagraítear in alt 40(1)(b), nó

(b) laistigh de cibé tréimhse eile a
fhorordóidh an tAire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, tar
éis dul i gcomhairle leis an Aire, le
rialacháin i gcoitinne nó i leith aicme
nó aicmí áirithe ní.

(3) I gcás gur dealraitheach don Bhord nárbh
fhéidir nó nár chuí, mar gheall ar imthosca áirithe
an ní is cúram don Bhord, an ní a chinneadh
laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó
(b) d’fho-alt (2), de réir mar a bheidh, déanfaidh
an Bord, le fógra i scríbhinn a sheirbheálfar ar an
iarratasóir, ar an Aire, ar aon údarás pleanála a
bheidh bainteach agus ar aon duine eile a chuir
aighneachtaí nó tuairimí faoi bhráid an Bhoird i
ndáil leis an ní roimh dheireadh na tréimhse sin,
na cúiseanna nárbh fhéidir nó nár chuí an ní a
chinneadh laistigh den tréimhse sin a chur in iúl
don Aire, don údarás agus do na daoine sin agus
sonróidh sé an dáta ar roimhe a bheartaíonn an
Bord go gcinnfear an ní.

(4) I gcás go mbeidh fógra seirbheáilte faoi fho-
alt (3), déanfaidh an Bord na bearta go léir sin atá
ar fáil dó chun a chinntiú go gcinnfear an ní roimh
an dáta a bheidh sonraithe san fhógra.

(5) Féadfaidh an tAire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, tar éis dó nó di
dul i gcomhairle leis an Aire, le rialacháin, an
tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a athrú go
ginearálta nó i leith aicme nó aicmí áirithe iarratas
ar orduithe iarnróid, i gcás gur dealraitheach dó
nó di gur gá déanamh amhlaidh, de bhua imthosca
eisceachtúla, agus, fad a bheidh na rialacháin i
bhfeidhm, forléireofar an t-alt seo agus beidh
éifeacht leis de réir na rialachán.

(6) I gcás gur dóigh leis an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire, gur gá nó gur fóirsteanach
aicme nó aicmí áirithe iarratais ar ordú iarnróid
lena bhfuil tábhacht speisialta straitéiseach,
eacnamaíoch nó shóisialach i dtaca leis an Stát a
chinneadh a luaithe is féidir ach é a bheith i
gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt
inchothaithe, féadfaidh sé nó sí ordachán a
thabhairt don Bhord go dtabharfar tosaíocht do
chinneadh iarratas den aicme nó de na haicmí lena
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mbaineann, agus comhlíonfaidh an Bord ordachán
den sórt sin.

(7) Áireoidh an Bord i ngach tuarascáil a
thabharfar faoi alt 118 den Acht um Pleanáil agus
Forbairt 2000 ráiteas maidir le líon na nithe a
mbeidh cinneadh déanta ag an mBord orthu
laistigh de thréimhse dá dtagraítear i mír (a) nó
(b) d’fho-alt (2) agus cibé faisnéis eile a ordóidh
an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil maidir leis an am a glacadh chun na nithe
sin a chinneadh.

Forléiriú ar
thagairtí
áirithe agus
foráil idir-
thréimhseach.

47F.—(1) Déanfar tagairtí don Aire in ordú
iarnróid, ar ordú é arna dhéanamh roimh an Acht
seo a leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006, a fhorléiriú mar
thagairtí don Bhord.

(2) D’ainneoin na leasuithe ar an Acht seo arna
ndéanamh leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006, féadfar aon ní a
thosófar faoin gCuid seo ach nach mbeidh curtha
i gcrích roimh thosach feidhme na leasuithe sin a
sheoladh agus a chríochnú tar éis thosach feidhme
na leasuithe sin amhail is nach ndearnadh na
leasuithe sin.

(3) Folaíonn an tagairt i bhfo-alt (2) d’aon ní a
thosófar faoin gCuid seo tagairt do na nithe seo
a leanas—

(a) iarratas a rinneadh faoi alt 37 (arb é an
t-alt sin é sna téarmaí mar a bhí roimh
thosach feidhme na leasuithe dá
dtagraítear san fho-alt sin),

(b) iarratas a rinneadh faoi fho-alt (7) d’alt
43 (arb é an t-alt sin é sna téarmaí mar
a bhí roimh thosach feidhme na
leasuithe sin), agus

(c) aon bheart (lena n-áirítear fiosrúchán
poiblí a sheoladh) arna ghlacadh le
linn breith a thabhairt i ndáil le
hiarratas dá dtagraítear i mír (a) nó (b)
nó aon bheart arna ghlacadh ar scór an
bhreith sin a thabhairt.

(4) D’fhonn amhras a sheachaint, maidir le
haon cheistiú, tar éis thosach feidhme na leasuithe
dá dtagraítear i bhfo-alt (2), leis na nósanna
imeachta a ghabhann le hathbhreithniú
breithiúnach faoin Ordú (de réir bhrí alt 47) ar
bhailíocht aon ní dá dtagraítear i bhfo-alt (2) agus
a críochnaíodh tar éis an tosach feidhme sin, nó
atá á sheoladh tar éis an tosach feidhme sin,
déanfar é de réir fhorálacha na Coda seo arna
leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt
(Bonneagar Straitéiseach) 2006.”.
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51.—(1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1993” Acht na mBóithre
1993.

(2) Leasaítear alt 48 d’Acht 1993—

(a) i mír (a)(ii), trí “(nach lú ná 6 sheachtain)” a chur in ionad
“(nach lú ná mí amháin)”,

(b) i mír (a)(iii), trí “le linn na tréimhse sin” a chur in ionad
“roimh dháta sonraithe (nach lú ná dhá sheachtain tar éis
dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh)”, agus

(c) i mír (b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (iii):

“(iii) an tréimhse (arb í an tréimhse í dá
dtagraítear i mír (a)(ii)) ar laistigh di a
fhéadfar agóidí a dhéanamh i scríbhinn
chuig an Aire i ndáil leis an scéim.”.

(3) Leasaítear alt 51(3) d’Acht 1993—

(a) i mír (a)(iii), trí “(nach lú ná 6 sheachtain)” a chur in ionad
“(nach lú ná mí amháin)”,

(b) i mír (a)(iv), trí “agus” a scriosadh,

(c) i mír (a)(v), trí “le linn na tréimhse dá dtagraítear i mír
(a)(iii)” a chur in ionad “roimh dháta sonraithe (nach
luaithe ná dhá sheachtain tar éis dheireadh na tréimhse
le haghaidh iniúchadh)”,

(d) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (v) de mhír (a):

“(vi) más iomchuí, ina ndéarfar gur dóigh go
mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an
bhforbairt bóthair bheartaithe ar an
gcomhshaol i dTuaisceart Éireann, agus

(vii) ina sonrófar na cineálacha breithe a
fhéadfaidh an tAire a thabhairt, faoi alt
51(6), i ndáil leis an iarratas;”,

agus

(e) i mír (b), trí “laistigh de thréimhse shonraithe (arb í an
tréimhse í dá dtagraítear i mír (a)(iii))” a chur in ionad
“roimh dháta sonraithe (nach luaithe ná dhá sheachtain
tar éis dheireadh na tréimhse le haghaidh iniúchadh dá
dtagraítear i bhfo-alt (3)(a) (iii))”.
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